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 טלעװ דעטלא דעד ןופ טידט דעד

 ״רעביור ענײז טימ ןײרא זיא 8קמעס רעד ןעװ
 רעד ןבענ ,עניארקוא ןיא טאטש א - עקבארד ןײק םעדנאב
 ,געט ײרד טראד טעװעדליװעג רע טאה - ץענערג רעשיליופ

 ןענעז ,רעדניק'^ ןוא ןעיורפ ,רענעם ,ןדײ טאטש א
 סאװ ,ןפוא ןעמאזיורג א ףיוא ןעמיוקעגמוא געט ײרד יד ךרוד

 ײרד ןוא געט ײרד עצנאג ךרוד .ןבײרשאב טשינ ךיז טזאל
 -?זאובמ רעשינדמל רעד ,שטיװעקדױ הירא׳המלש ׳ר זיא טכענ

 ׳ןוא־תילט ןײז ןיא ןדעל־ןוא׳ריט עטכאמראפ ײב ןםעזעג ,רחוס
 רע .ןגעװ־המשנ ןײז ראפ תױנשמ טנרעלעג ,שיט םײב ןיליפמ
 זיא רע ןוא — טיוט םעד טראװרעד קילבנגיוא ןדעי טאה

 .ןעמוקעג טשינ

 רעכײרלאצ ןײז ןופ ןעװעג לאמטםנעד ןענעז םייא טימ
 ״עג טשינ ןפוא־ןיאב טו^ה עכלעוו ,האל בײװ ןײז — החפשמ
 ןפיוא טראװעג רע יװ טקנופ ןוא ןאמ םעד ןזאלראפ טלאװ
 ןפאלטנא טאהעג זיא םאװ ,ןרהא ןוז רעטסטלע ןײז וטיוט
 ,ןיירא ןיהא טראד ןענעז סעקיװעשלאב יד ןעװ ,װעיק ןופ
 ןופ טײצ רעד ־ןרור זיא רע זא ~ טגאז ןעמ יװ — םעדכאנ
 ״רעכאש טכאמעג טןזה רע רעכלעװ טימ ,גנוריגער םערולטעפ
 ײװציטאהעג ןיוש טאה ןרהא ןוז דעד .ןראװעג־ךײר ,רעכאמ
 יד ןופ טײק רעד ךרוד ךיז ןסײרוצכרודא טװאורפעג לאמ
 םיא זיא םע ןוא — ןליופ ןײק ךיז ןגירקוצנײרא ידפ ,ןטידנ^ב
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 עשירעיופ טימ קאפעגםיורא טכאנײפ לאמ ײװצ .ןעגנולעג טשינ
 ןעװעג זיא רעטכאט א ךאנ .ןרעקקירוצ ךיז טזומעג ןוא ןרופ
 ,ןאמנעגנױ א ראפ הלפ א — עקביל ,םעשטיװעקדױ יד טימ
 ׳עג זיא רע זא ,טגאזעג טאה ןעמ ןכלעװ ףױא ,טנעדוטס א
 >ד ...ןביולג טשינ ליװ יז ןוא — װעיק ןיא ןראװעג־טיוט

 ,ןכש ןכעלטסירק א ײב ןטלאהאב ןצװעג ןענעז עטצעל ײװצ
 א טאהעג ןײלא טאה רעכלעװ ,גנובעגמוא רעד ןופ רעױפ א
 זיא םעד בילוצ .עדנאב םעקמעם ןיא רעריפנא ןצנאג א ןוז
 ׳עגוצ טאה ןרהא .רעכיז רעגיצניװ׳רעדא׳רעמ ןעװעג טרא םאד
 טימ םיא טעװ רע ןעװ ,סגגעמראפ א אטיקינ רעיופ םעד טגאז
 ןופ ןיז ײװצ ערעדנא .ןבעל סאד ןעװעטארפא רעטסעװש רעד
 רעטיור רעד ןיא ןענעז ,דוד ןוא אשימ ,םעשטיװעקדױ יד
 ׳נאפ יד ןופ ןטײק יד ךרוד ןסירעגכרוד ךיז ןבאה ײז .ײמרא
 ײװצ עדעדנא ענײז ןופ .םעקיװעשלאב יד וצ קעװא ןוא ןטיד
 ײז ואװ ,טשינ הירא׳המלש ׳ר טםײװ ,ערעגנײ יד ,רעדניק
 ןטײצ םיקםנערעק ןיא טנרעלעג ךיז ןבאה עדײב ,ךיז ןעגיפעג
 ואװ־ץעגרע ײז ןענעז טראד ןופ .טוטיטםניא רעגרובדעטעפ ןיא.
 ׳עג ײז ןענעז עדײב — םעדא ןײק יצ ,םירק רעד ןיא קעװא
 ׳ץרא ןײק ןראפ וצ טכארטעג ןוא טמיטשעג שיטםינױצ ןעװ
 דעד — ,טשינ יצ ןגירקעגניהא טראד ךיז ןבאה ײז יצ .לארשי
 ךיוא טאה רע .טאהעג טשינ העידי ןײק ײז ןופ טאה רעטאפ
 עכלעװ ,הרובד רעטכאט רעטסטלע ןײז ןופ טרעהעג טשיגראג
 ,החפשמ רעשיגבר רעגידםוחי רעד ןופ רעטאפ םעד ,םיא טאה
 א ןיא טבילראפ ךיז טאה יז — דגאש עםיורג א ןוטעגנא
 טנרעלעג ךיז טאה יז תעשב ,טסילאיצאס א ,טנעדוטם ןשיסור
 טאה יז טניז .טעטיסרעוױנוא רעפנעג ןיא ןעמאזוצ םיא טימ

 יד .ןםיװ טשינ ריא ןופ רע ליװ ,טםירק ןטימ טאהעג־הנותח
 המחלמ רעד ׳ תעשב ןעגעז ײז זא — ,אי טםײװ םעפע רעטומ
 ׳ניא םלא טנידעג טאה רע .דניק א טימ םײהא ןעמוקעגקידוצ
 ץעגרע טציא ןעניואװ ןוא — ײמרא רעשיסור רעד ןיא רעינישז
 ליװ רעטאפ רעד רעבא .ואװ־שרעדנא ץעגרע רעדא םעדא ןיא

 .ריא ןופ ןעקגעדעג ןוא ןרעה טשינ
 ןבאה גזקביל לדײמ׳הלב םאד ןוא ןרהא ,רעדניק יד לפיװ
 ןעװעטאר ךיז ןלאז ײז זא ,טהנעטעגנײא ןרעטלע יד טימ טשינ
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 טאוד רעכלעװ ,רעײפ םײפ ןטלאהאב ךיז ךיוא ןוא ןכעל סאד
 רעד ,ןלעופ טנאקעג טשינ ײז ןבאיד — עדנאפ רעד ןיא ןוז א
 ןײז ןזאלראפ טלאװעג טשינ ןפוא-ןיאב טאה שטיװעקדױ רעטאפ
 עטנאקאב ןײק טשינ ןכאה םאװ ,ערעדנא ןעוט םאװ ןוא״ .פוטש
 טמיטשאפ זיא םע בײא ןוא ? םרעביור ןיז ןפאה עכלעװ ,ןרעיופ
 טנעז ריא .ןעפערט טראד ךיוא חילש ןײז ךיד טעװ ,טאג ןופ
 זומ ןעמ סאװ ,עקביל וצרעד ךזןנ .ןשטנעמ עגנױ — שרעדנא

 .״הלילח ,דנאש ןופ ןעװעטארפא ןעלטימ עלא טימ
 טלאװעג טשינ רעטאפ םעד ןפוא״ןיאב טאה רעטומ יד
 ,ןםיורג םעד ןיא םיא טימ ןפילבעגרעפיא יז זיא ,ןײלא ןזאל
 ־עג עטכאמראפ יד טימ ןענאטשפג זיא םאװ ,ױוה ןכעלמײהמוא
 -נגעג ,ןײרא קראמ ןטײרפ ןיא דרעפ דנילפ א יװ ,ןריט׳פלעװ
 ,ןטידנאפ יד ןדאלעגנײא ראנ טימרעד ןוא ,ךריק רעד רעפיא

 .ןכוזאפ ןעמוק םע ןלאז ײז
 סאד ,זיוה םעד ןיא ןענופפג ךיז טאה ענײא ךאנ ,אי
 זיא םאװ ,אשאטאג טסניד עשינוארקוא עטלא יד ןעװעג זיא
 ײפ טיידעג דאנ טאה ןוא דניק םלא זיוה ןיא ןעמוקעגנײרא
 ׳עגדעפיא זיא יז .דעטאפ סהירא־המלש ,ןשטיװעקדױ ןטלא םעד
 עכלעװ ,עכעלטםירק ײס ,עשירײ ײם ,ןטסניד עלא יד ןופ ןפילב
 ףיוא ױא יז .ןפאלעגרעדנאגופ ןראי׳הלהפ יד ןיא ךיז ןעגעו
 טזאל טימרעד .טשוחעצ לסיפא ןוא פיוט ןדאװעג רעטלע רעד
 טאה ןסיורדגיא תעשפ סאװ ,זאירוק רצד ןרעלקרעד ראנ ךיז
 יד ךרוד תעשפ םאװ ,גנוטכיגראפ ןוא טיוט רעד טעװעשופצג
 ׳נײרא טרצהעגפיוא טשיג ןפאה ױוה ןסיורג ןופ ןדעל עטקאהראפ
 עטרעטאמעג יד ןופ ןעײרשעג עכעלשטגעממוא יד ךיז ןםײרוצ
 ׳עג ױא יז ,עגיריא סאד ןוטעג ,טסניד יד ,יז טאה ~ ,תונפרק
 ׳ץעגרע דרע רעד רעטנוא ןופ טאה ןוא ךיק דעד ןיא ןענאטש
 ןוא זײר ,עשאק :ןטנאיװארפ צטקעטשראפ טפעלשעגםײרא ואװ
 םיתבה־ילפפ עריא ראפ ץכעקעג גאט ןדעי טכאקעג טאה ןוא לעמ
 ןײז טימ שטיװעקדױ הירא־ורמלש ,םיתפה׳ילעפ יד .ךעלגײװעג יװ
 ,טיוט ןטגיטצפשראפ ןפײא ןמראװ ןטימ טעשטומעגםיוא ,יורפ
 ףום׳לפ׳ףוס ןוא רוטאנ רעכעלשטגעמ רעד ןגצלעגרצטנוא ןענעז
 יד סאװ ,ןזײפש יד ןופ ןכאמ ׳ וצ ׳ ךיורפעג ןפיוהעגנא
 ,רעגנוה רעײז ןליטשוצנײא ידפ ,טײרפעגראפ ײז ראפ טאה טםניד
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 .עגינײז םאד טרצדאפעג טיוט ץפ טסגנא ןיא טזןןו רצבלעװ
 ץפ רעזײה עלא ןעװעג-קדופ טאהעג ןיוש טאה ןעמ
 ,װאטםאװכ יעיװטאמ .םאג־ךריק רעד ײפ ןעמ טלאה טציא ,קראמ
 — טנאה עטכער סעקמעס — ראנימעם רעװעיק ןופ טנעדוטם א

 טריפעגכרודא םעטםים ןכעלטקניפ ןגידריװקרעמ א טימ טאה
 רע טאה בלעװעג ןײא ןײק ,גנוניואװ ןײא ןײק .טעברא ןײז
 ןיא רע ,ןעזעג טשינ ןעמ טאה ןעקמעם .טזאלעגײפראפ טשינ
 טאה ןעמ ואװ ,זיוהטאר ןיא ,״עדנאמאק״ רעד ןיא ןםעזעג
 ,זיוה םהירא־המלש ראנ — .םטוג עטריפארעג םאד טכארפעגניהא
 ךאד זיא טראד .טזאלעגכרודא ןעמ טאה ןיזאגאמ םעשטיװעקדױ
 שטיװעקדױ זא ,טםואװעג ךאד טאה ןעמ ,ןכוז וצ רעמ ןעװעג
 ,ןרהא לדניז ןײז ןוא ,טאטש ןופ דײ רעטםכײד רעד טעמכ זיא
 גנאל טשינ טשרע םיא טאה ,ןערולטעפ ןופ טנאה עטכער יד
 רע םאװ ׳״רצוא םערולטעפ״ םיא ײפ ןטלאהאפ ןוא ,טכוזאב
 ןענעז םעקיװעשלאפ יד ןעװ ,װעיק ןופ טפעלשעגקעװא טאה
 טאה ךאד .טאטש רעד ןיא טלדוסעג ךיז טאה ןעמ יװ—,ןײרא

 ןופ טנראפ ןופ ןוא ףיוה ןרעטניה .ןטימעגםיוא זיוה ןײז ןעמ
 טימ רעפיור עםעװראפ ןופ ךאװ א ןענאטשעג ראנ זיא זיוה
 ׳ןספעש יד רעפיא ןםאפמאל ענרעדעל טימ ןוא ןעלטיה־רעטופ

 ״נײרא טשינ םענײק ןפאה ײז .טנעה יד ןיא ןםקיפ טימ ,ןצלעפ
 .זיוה ןופ טזאלעגםיורא טשינ םענײק ןוא טזאלעג

 טײצ רעצנאג רעד ךרוד קנאדעג רעגיצנײא םהירא׳המלש
 טשינ ,הלילח ,לאז רע זא ,ןעװעג זיא טיוט ןפיוא ןטראװ ןופ
 .ןליװ םמלוע׳לש־ונופר םעד ןגעג ןײז׳םערמ ןוא ןרעװ־ךאװש

 .ןיד םעד ךיז ףיוא ןײז־קידצמ ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע
 יוזא ןעװעג זיא םע לײװ ,ןעמוקעגנא רעװש םיא זיא םאד
 ךאנ ראפ ןקארשעג ךיז טאה רע .טיוט ןפיוא ןטראװ וצ גנאל
 וצרעד ןעמוק טעװ סע העשפ זא ,טאהעג־ארומ טאה רע ,םרעגרע
 סעפע טימ טשינ רע לאז ,ןגינײפ םיא ןלעװ םיעשר יד ןוא
 וצ ןפעל םאד ךיז ןײז׳םדוג ןײלא ראג ,הלילח ,רעדא ,ןלײאוצ
 ןטלאהעג ךיז טאה רע .הריבע עםיורג א זיא םאד סאװ ,ןעמענ
 רע סאװ ,םעד טימ טײצ רעצנאג רעד ךרוד ןקדאטש ןײא ןיא
 -יגורה הרשע יד םאװ ,םירוםי עלא יד טלעטשעגראפ ךיז טאה
 טימ ןפלעהטימ טלאװעג טשיג ןוא ,ןגארטעגרעפיא ןפאה תוכלמ
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 ךױא טגעלפ רע .ןדײל ערעײז ןרעטכײלראפ זצ ידפ ,םאװטע
 רע ןכלעװ ןיא ,סיורא רפס ןײז ןופ ןוא ,ןקראטש פײװ םאד
 ךרוד טכיל׳גאט ןגידנםײרכרודףיז ןופ ןײש מײפ טנרעלעג טאזו
 ׳תילט ןיא ןוא לטיק ןיא רע טאזו ,רעטםגעפ ענעגנאהראפ יד
 סאװש ראפ זיא עכלעוװ פײװ ןראפ טנעײלעגםיורא ןיליפת־ןוא
 יוזא יװ ,(רעמיצ ןבלעז ןיא עפאנאק רעד ףיוא ןגעלעג טײק
 ןבאה ײז״ :טגינייפעג ןױדרת-ןב־היננח ׳ר אנת םעד ןבאה ײז
 רעד טימ ןעמאזוצ םיא ןוא הרות־רפס א ןיא טלקיװעגנײא פיא
 ךעלטניב ןעמונעג ײז ןבאה ,ןפראװעג רעײפ ןיא הרות׳רפם
 ,ץראה ןײז וצ טגײלעגוצ ןוא רעםאװ ןיא ןעקנוטעגגײא ,לאװ
 יד ןבאה .מיא ןופ םיורא דלאב משינ לאז המשנ ןײז ידפ
 ךעלטניב יד ןעמענוצ לאז רע זא ,טגאזעג םיא וצ מידימלת
 רע טאה .ןבראטש רעכיג לאז רע ידפ ,ץראה ןײז ןופ לאװ
 המשנ^יד ןעמענוצ לאז סע זא ,רעםעב זיא םע :טרעפטנעעג
 ןײלא רימ יז לאז ךיא רעדײא ,ןבעגעג רימ יז טאה םאװ ,רעד

 ״.ןבראדראפ
 ןראפ ךיז ןקראטש ןגעװ ןליפשײב עכעלנע ןוא עכלעזא
 עגילײה ענײז ןופ טנעײלעגסיורא הירא־המלש ׳ר טאה טיוט
 ןפורוצסיורא טלעפראפ רעבא ןבאה ײז .בײװ ןײז ראפ םירפס
 ךיז ףיוא טזאלעג טאה טיוט רעד לײװ ,קורדנײא ןגירעהעג טעד
 יכאװש יד טאה ןטראװ ןגנאל םעד ךרוד ןוא .ןטראװ גנאל יוזא
 ןכארבעגרעטװא ןליװ ןקראטש ןדעי שײלפ ןכעלשטנעמ ןופ טײק
 יד^ךרוד זיא יורפ יד .טכעװשראפ הבשחמ עגילײה עדעי ןוא
 ןגארטעג ךיז ןבאה סאװ ,תוללי יד וצ ךיז ןרעהוצ געט ײרד
 םוצ וליפא ,ןעמעלא וצ ןראװעג־גיטליגכײלג ,רעטםנעפ יד ךרוד
 טראװעג ,רעטרעװ םנאמ ריא טיול ,טאה םאװ ,ןדע־ןג קיטכיל
 ןײלא ןאמ רעד ראנ ...טלעװ־רעד ןופ גנאגסיוא םײב ײז ףיוא

 .טײקראטש ןײז ןיא ןטלאהעג ךיז טאה
 ןעװ ,טנװא ןא ןיא .ײז ךאנ ןעמוקעג ןעמ זיא ךעלדנע

 ,טנײמעג ןוא טכירעג טאהעג טשינראג ןיוש רעמ ךיז טאה ןעמ
 ינא תומה־ךאלמ רעד טאה ,ןטימעגסיוא ןיוש ײז טאה ןעמ זא
 יעג טשיג םיא טאה הירא־המלש ׳ר .ריט רעד ןיא טפאלקעג
 ,לטיק ןיא ןעװעג־םינפ־לבקמ םיא טאה רע .ןטראװ גנאל טזאל
 רעטשרע רעד ןופ ןליװ ןקראטש טימ ,ןיליפת־ןוא׳תילט טימ
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 ״פיוא טנאקעג טשינ ךיז טאה םאװ ,פײװ סאד ראנ .ןא-טוגימ
 .טײקכאװש ןופ םינמים ןזיװעגסיורע טאה ,עפאנאק רעד ןופ ןפױה

 ןשירענלעז א ןיא ןוטעגנא ןעװעג זיא תומהףאלמ רעד
 ןשטײד א ןופ טמאטשעג טאה סאװ ,שיװרעדעלפ א טימ םלעה
 ןוא ןעלטראג ענרצדעל טימ טלטראגאפ י ריציפ^־עירעלאװאק
 ,רעגיםקיװעג׳ןײלק א ןעװעג זיא רע .ןרעװלאװער טימ טרונשאפ
 יד םאװ ראנ ,ןעזסיוא ןעמורפ טעמפ ,ןטנעגילעטניא ןא טימ
 — ןעמערב עיורג ןוא ךעלרעה עיורג טאהעג ןפאה ענײז ןגיוא
 ׳עג םיא ןבאה ײז .ץנאלג־ףלח א יװ ןטינשעג טאה סאד ןוא
 ןוז םרעטלאװראפ םעד ,רעשיטאטש א ןעװעג זיא רע ,טנעק
 ןוא טעטיםרעוױנוא רעװעיק ןופ טנעדוטס א ,עקנעלארטסא ןופ

 .עקשימ רעײן ןופ רבח א

 ףיוא וןכאמ־טכיל :ןעװעג זיא עדנאמאק עטשרע יד
 ׳קעלע ןא ןופ ןײש א טמאלפעגפיוא טאה ןגיוא םהירא־המלש ׳ר
 סדיי ןיא טקוקעג גנאל טאה טידנאפ רעד .לפמעל־ןשאט שירט
 געט עטצעל יד ךרוד זיא סאװ ,דראפ סדײ םעד .ןײרא םינפ
 ןופ ןעזעגםיורא ןטםטלופמא ךיז טאה ,ןדאװצגיארג ןצנאגניא
 ןםײװ םוצ גנוצעזטראפ $ יװ ןעװעג זיא יז — ,םינפ ןײז
 קראטש ןפיל ענײז ,גיאור ןעװעג זיא םינפ ןײז רעפא .םורא
 טקוקעגםיורא טאה םאװ ,ןרצטש רעכיוה ןײז ןוא ןםאלשראפ
 יד פילוצ רעכעה יװ ןעמוקעגסיוא זיא ,תילט ןרעטנוא ןופ
 רעד זא ,טכאדעג ךיז טאה םע .ןגארטעג טאה רע סאװ ,ןיליפמ
 ןענאטשעג זיא רע .םײװ ןוא ךיוה ךעלנײװעגרעםיוא זיא דײ
 םאװ ,עגיצנײא יד .ןעװעג-טיוט ןיוש טלאװ רע יװ ,טראטשראפ
 ,פײװ םאד ןעװעג זיא ,ףמארק-ןעײװ ריא ןענואװעגקירוצ טאה

 ןופ ךיז ןםײרוצפיוא תוחופ גונעג טאהעג טציא טאה עכלעװ
 רעפא זיא יז .ןעײרש וצ ןפיוהעגנא טןןה יז ןוא עפאנאק רעד
 רעד טימ עדנאמאק רעשיגרענע ןא ךרוד ןראװעג־ןגיװשטנא דלאפ

 .ןעקמעם ןופ טנאה
 — ,ןוט טשינרןןג ךײא לעװ ךיא ,ןײא ךיד ליטש —
 ״רעטנוא םעפע ןעמוקעג ןיפ ךיא - .ןפורעגנא ךיז רע טאה
 ״דױ ,ריד וצ רעמ ןוא ״דשקפ א ךײא וצ פאה ךיא .ןעלדנאה
 ,רעדײלק-ןטיוט ענײד ןיא ןרעװשוצ רימ טסעװ וד ןעװ .שטיװעק
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 ׳רעיד ךײא לעװ ךיא ןיזא ,ןריפםיוא יז טםעװ זד זא ,ךיא סײװ
 .ןעװענאש רןןפ

 .דײ ןופ רעפטנע ןא ףיוא טראװעג טאזו טידנאב רעד
 ױזא .ןראװעג־טמוטשראפ טלאװ רע יװ ,ןגיװשעג טאה דײ רעד
 )•טעיולגעג טשינ ןרעיוא ערעײז עדײפ ןבאה ײז .פײװ סאד ךיוא
 םאד .ןעלקאש־פאק ןײז טימ טגיטומרעד ײז טאה עקמעם ראנ

 :ןושל ןעמוקאפ עטשרע יד טאה האל פײװ
 ,טלעג רעזנוא .ןפעג ריד רימ ןלעװ ,טםליװ וד סאװ —
 טקערטשעגםױא םיא וצ יז טאה -■ ,רעפליז ןוא דלאג רעזנוא
 קנעש יפא ,טםליװ וד םאװ ,ץלא — ,סנטײװרעדנופ טנעה יד

 וןפעל עטעקאנ םאד זנוא
 ןטרענײטשראפ א טימ טלעטשעגפא יז טאה ןאמ רעד

 .רעפא תילט ןרעטנוא ןופ גיוא ףײטש ןײז ןופ קילפ
 רעײא טשינ ,טלעג דעײא טשינ ףראדאפ ךיא ,ןײנ —
 זא ,עז ןוא ןםיורדניא סיורא־ײג ,װאטסאװכ :רעפליז ןוא דלאג
 ןטימ רעמ ךיז רע טאה — ,ןרעטש טשינ זנוא לאז רענײק
 טאה רעגעי ןוא רעטײלנאפ ןגיצנײא ןײז וצ ןפורעגנא קנואװ
 ןוא ךאפנײא — יד זיא השעמ יד — .טגלאפעג ךײלג םיא
 אנװאליאבימ אניראמ ןײמ ךיא ,אקלאפ אניראמ — גינילדארג
 יז — פײװ א יװ טוג יוזא — פײװ ןײמ ,ןײנ ,הלפ ןײמ ױא
 םע ןאק ןגראמ־טנײה ...םישדח עכיוה יד ןיא ,גידעגארט זיא
 טשינ רימ ןפאה רעגאל ןיא ,ןיוש ךאד טםײװ ריא ,ונ .ןעשעג
 טעװ יז זיפ !ןזאלרעפיא ךײא ײפ יז ליװ ךיא ,ןעמאפײה ןײק
 עגײד .םוטעמוא יװ דעיעכיז זיא ךײא ײפ .ןפאה דניק סאד
 ־נאג א זיא עקשימ .ײמרא רעטיור רעד ןיא ןענעז ןיז ײװצ
 ־ןטױט ענײד ײפ ןדעװשוצ רימ טזומ וד ראנ .רעקאנק רעצ
 ךיא .ןפעגסיורא ןעקשימ ןײד טשינ יז טםעװ וד זא ,רעדײלק
 ,ןרעװש רימ טסעװ וד זא ,דײ רעכעלרע ןא טםיפ וד זא ,םײװ

 .ןפיולג ריד ךיא לעװ
 ןלעװ טםליװ וד םאװ .ןרעװש ריד רע טעװ סיװעג —
 ,קילג ראפ טלפאלפעג ענעדײ יד טאה - ,ןרעװש ריד רימ

 ...טױט־ןוא־ןפעל ןשיװצ ןריולראפ
 ,חלועפ יד זיא סאװ אט ,טכארפעגמוא סנפעל ליפ יוזא —
 רעד טאה — ?טלעװ רעד ףיוא ןעגנערפ וצ סנפעל עײנ ךאג
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 זא ,טכאדעג ךיז טאה סע ־־־־ גידריװקרעמ ♦ןפגורעגנא ךיז דײ
 טשינ היאב רעםײװ רצגנאל ןײז ןופ ןעמזק רצטרעװ ענײז
 ענײז .ןגיואװאפ ךיז טאה ןײלא יז ראנ םיראװ ,ליומ ןייז םיוא

 — .ןבילעעג ןםאלשעג ןענעז ,טכאדעג ךיז טאה ,ןפיל עכײלב
 ראנ ריד גאז ךיא .טשינ ריד ךיא לצװ ,אקמעם ,ןרעװש רעבא
 לפיװ ,רעטכאט ענצגײא ןא יװ ןטלאה יז ןלעװ רימ זא ,וצ

 ןזאל טשינ ריא רימ ןלצװ חוחוב צרעזנוא ןיא ןײז טעװ םע
 וןוט םטכצלש ןײק

 — ,גיצניװ רימ זיא ןגאזוצ זיולב .גיצניװ רימ זיא םאד —
 סאװראפ — .ךיז גידנגײלרעביא ,טרצפטנעעג טידנאב רעד טאה
 רצ ןעװ ,ןבעגרעביא ןעקשימ יז טםליװ ?ןרצװש טשינ וטםליװ
 רעד — ? ןעמיקנײרא טאטש ןיא םעקיװעשלאב יד טימ טצװ
 ״ער םוצ טגײלעגוצ טנאה ןײז ןוא ןראװצגףײלב זיא טידנאב

 .טײז ןײז ײב רונש א ףיוא ןעגנאהצג זיא סאװ ,רעװלןןװ
 ןטימ ךיז וטםליפש סאװ !!וטסוט םאװ ,הירא־המלש —

 .ןכארבעג טנעה יד בײװ סאד טאה — !ןבעל
 ןםײהעג טשינ טאה טאג לײװ ,ןרעװש טשינ ליװ ךיא —
 לאז יז זא ,ןוט ץלא לעװ ךיא ,וצ ריד גאז ךיא ראנ ,ןרעװש

 ,ןריובעג דניק סאד טצװ יז זיב ,ןײז־רעכיז זנוא ײב
 ײב יז טעװ עקשימ ןײד ןעװ ,ןוט וטםעװ םאװ ןוא —

 ?ןעניפעג ריד
 ןײמ יװ םענײא ןדצי ןופ ןצישאב יז לעװ ךיא —

 .רצטכאט
 טאד ךיז טלאװ רצ יװ ,ןגיװשעג טונימ א טאה עקמצם
 םעװעלאכ צטצופצג יד ףיוא טקוקצג טאה רע .טגײלעגרעביא
 טנאה יד טקצרטשעגםיוא רע טאה םיצולפ .לוױטש ענײז ןופ

 :ןפורצגנא ךיז ןוא ןהירא־המלש וצ
 ךיז טאה רע — !ריד ךיא ביולג ,יוזא טםגאז וד זא —
 םעד ןעמונעגסיורא טײהניואװעג םיוא ,שיט םײב טצעזעגקעװא
 ןוא ךיז ראפ טגײלענקצװא םיא ןוא שאט ןײז ןופ רעװלאװער

 ?ןעקנירט וצ סעפצ ריא טאה — :טגאזצג
 רעד וצ ןפורעג יורפ יד טאה — :אשאטאנ ,אשאטאנ —

 .טסניד רעביוט
 ^ךיז ןפורעגנא טשינ ןוא טרעהעג טשינ טאה טםניד יד
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 .םנעדערק םוצ ןײגוצ ןוא ןביוודפיוא ךיז ןײלז? טלאװעג טאה יז
 ןײטש ןבילפעג זיא יז .ןגארטעג טשינ רעבא יז ןבזןה םיפ יד
 זא ,סיפ עריא ףיוא ןזיװעג טכאמנא ןופ לכײמש א טימ ןוא

 .טשינ יז ןכראה ײז
 ״עג ,קנאש־סנעדערק ןםיורג םוצ ןעגנאגעגוצ זיא דײ רעד

 •קעװא ןוא ספאנש ןײז ןעגופעג רע טאה ךעלדנע ,טכוזעג ,טכוז
 .ןעקמעם ראפ טלעטשעג

 טרירעגנא טשינ ,ןעקנורטעג טשינ רעבא טאה עקמעס
 ךעלרעה עםײװ יד רעטנוא ןגיוא עםײװ ענײז .םפאנש םעד
 יװ טדערעג טאה רע .טקוקעג ואװיץעגרע ןבאה ןעמערב ןוא
 ןײלא רענײא ןענופעג ןעװעג ךיז טלאװ רע יװ ,ןײלא ךיז וצ

 :בוטש ןיא
 טנײה .ןביולג וצ טשינ זיא ףראד ןיא ןרעיופ יד -
 ןלעװ ײז .ײז טימ ןײז ײז ןלעװ ןגראמ ,זנוא טימ ייז ןעגעז
 ...סעקיװעשלאב יד וצ דניק ןטימ ןבעגםיורא יז עטשרע יד
 .ריט יד ןפא טלאה ,ךײא וצ מכאנײב טנײה יז גנערב ךיא ,טוג
 •המלש ׳ר וצ בוטש ןיא טכארבעג עקמעס טאה טכאנײב
 עצראװש ליפ ןיא טליהעגנײא ןאזרעפ א ןשטיװעקדױ הלדא
 זא ,טנעקרעד טאה בײװ םהירא־המלש ׳ר םאװ ,ןלאש ענעדייז
 .ןגארטעג ןענעװאד םײב לוש ןיא ײז ןבאה ןעיורפ עשידײ
 רעמיצ סרעטכאט ריא ןיא טריפעגנײרא יז טאה בײװ םאד
 רע זיא דלאב ,ןבילבעג לײװ א ריא טימ זיא עקמעם .ןײרא
 -המלש ׳ר וצ ךיז טעדנעװעג ןוא שינעלײא סיורג ןיא םיורא

 :ןהירא

 ךיא םאװ עטסרעײט םאד ןא ךײא יורטראפ ךיא —
 םטכעלש ןײק ריא טעװ ריא ...ךײא ביולג ךיא ןוא גאמראפ
 ךײא ףיוא דשח ןייק ןלאפ טשינ לאז םע ידכ ...ןוט טשינ
 ךיז טאה ריא זא ,טגאז ,טעװענאשעג ךײא באה ךיא םאװראפ
 ,ןענאילימ םקישטנארא דאפ טפיוקעגסיוא ןבעל סאד רימ ײב
 — > ןביולג ךײא טעװ ןעמ ...ןטלאהאב ךײא ײב טאה רע םאװ

 .ןדנואװשראפ רע זיא רעטרעװ יד טימ
 ןטידנאב יד זא ,ןראװעג־ראװעג ןעמ זיא סנגראמוצ
 ןעמוקנא םאד טראװרעד טאה ןעמ .טאטש ןופ ןגיוצעגפא ןבאה

 ,םעקיװעשלאב יד ןום
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 ,ןרהא ןוז םהירא׳המלש ׳ר טאה םעקיװעשלאפ יד ראפ
 ״עג׳ארומ רעמ קישטנגןרא — ןפורעג םיא טאה ןעמ יװ רעד§
 ^עראנ ןײז ןום םיורא זיא רע .ןטידנאפ יד ראפ יװ טאה

 י׳םיורא ןוא קאר ןײז ןופ טענ יד טנערטעגפיוא ,ןעגנאגעגמײהא
 -ײװצ 8 ןופ ,ןריפאפ׳טרעװ עשידנעלםיוא ענעדישראפ ןעמונעג
 ׳עגקעװא ,ןטנאילירפ טימ טנעה עלופ טנערטעגםיורא עלאפ רעט

 :טגאזעג ןוא שיט ןפיוא טגײל

 -טנא זומ ךיא ,ןזאלרעפיא לײט א לעװ ךיא ,עטאט —
 — טנעה עדמערפ ןיא ןלאפנײרא לאז םע ,דאש א זיא םע .ןפיול

 !םנגעמרעפ א זיא םע

 ןרירוצנא טשינ ידפ) לפרא ןײז טימ טאה הירא׳המלש ׳ר
 ןופ פארא׳ראש א ןפעגעג רצוא ןצנאג םעד (טנאה ןײז טימרעד

 .שיט ןײז
 ןענאװנופ — ןוט וצ טימרעד ןפאה טשינ ליװ ךיא —

 ןקירוצ םע גןןרט ,ןעמונעג םע טםאה וד
 ...עגאלדאפ רעד רעפיא ןטאשעצ ךיז ןפאה ןטנאילירפ יד
 ײפ םענײא ןפילקעגפיוא ןטנאילירפ יד טזןה קישטנארא
 םאװ ,רעטסוש א וצ קעװצ ,ןריפאפ׳טרעװ יד ןעמונעגוצ ,םענײא
 ךסאצפא יד ןסײדפארא טזאלעג ,ןפעל םײפ ןפילפעגרעפיא זיא
 .ןטנאילירפ יד טגײלעגרעטנורא ןוא ךיש ענײז ןופ ןליוז יד טימ
 ראפ א ןופ ןטנאק יד ןיא טײנעגנײא רע טאה סעיצאגילפא יד
 רעד .רעטאפ םוצ ןײרא רע זיא טנװא ןפלעזמעד .ןזיוה עטלא
 ואװ ,םלוע׳תיפ ןופ ןעמוקעגקירוצ טאהעג םאװ׳ראנ זיא רעטאפ
 םארנאפ סעקמעם ןופ תונפרק יד ןעגנערפ ןפלאהעג טזןה רע

 .ור רעגיפײא רעײז וצ
 .קעװא זומ ךיא ,עטאט —

 .רעטיהפ^ ןייד ןײז טאג לאז —
 .ריט רעד וצ ןטײלגאפ טלאװעג םיא טאה רעטומ יד
 ךײװעג םניא םיא יז טןןה — ,ןײג טנאקעג טשינ רעפא טאה יז

 .טײלגאפ םאד ןפעגעג

 ...זןעז ךאנ ךיד לעװ ךיא יצ ,טםײװ רעװ —
 ״ירעיופ רעד וצ זיפ ןעגנאגעג םיא טימ זיא רעטםעװש יד
 ךריפפןן טלאזעג םיא טאה םאװ ,טאטש רעד רעטניה רופ רעש
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 רעטנעאנ רעד יג געװ ןטגײלעגפא ןא רעדא דלאװ א ךריד
 .עיצאטם

 טעב ןיא ןגעלעג שטיװעקדױ •דירא״זומלש זיא טכאנײב
 ן טצכערקעגםיגרא ןוא

 ?טספאלש יד ,האל —
 ?זיא סאװ ,ןײנ —

 .טשינראג —
 .ןגיװשעג טאה האל

 ןא ןעװעג זיא לאמא זןן ,ןגאז טלאװעג ריד פגזה ךיא ~
 ןעמוקעג מיא ײו ןענעז ,דנײרס ײרד טאהעג רע טן^ה ,בױא
 רעװ — בױא ןא זיא דענײא רעדעי ןעװ ,טנײה ,ןטסײרט

 ןןטםײרט ןעמעװ טעװ
 ןום .ריט דעד ןיא טפאלקעג רעװ טאה טכאנ עפלעזיד

 • םיטש םקישטגארא טרעהעג ןעמ טאה ריט רעד רעטניה
 ןסע ןיב ךיא ,טשינ ךײא טקערשרעד —

 ?זיא םאװ —
 םיוק ,רופש ןײמ ףיוא ןעמוקעג ןענעז ןטידנאפ יד —

 ןופ טעשעהעג קישטנאר^ טאה — ,טעװעטארעג ןבעל ןטימ ךיז
 .םינפ ןופ םײװש םעד טשיװעג ןוא ןפיול

 ןוא סעקיװעשלאב יד ףיוא טכירעג ךיז טאה ןעמ
 טאוד ןוא רעיופ םעד ןעטיקינ וצ קעװא קירוצ זיא קישטנארא

 .ןטלאהאב טראד ךיז
 דעד םאװ ,ןאזרעפ יד זיא םורא ײװצ רעדא גאט א ןיא

 ןיא םעשטיװעקדױ יד וצ טכארבעגנײרא טאה עקמעם טידנאפ
 ןעװ ,טכאנ יד ןעװעג זיא םע .דניק וצ ןעגנאגעג ,ןײרא בוטש

 *ירא זיא לדײמ-הלב םאד ,עקביל .ןעײװ יד ןעמוקאב טאה יז
 ,עשידײ ײװצ יד .םאבײה א ןגירק וצ טאטש ןיא ןפאלעגרעב
 םעד ןשיװצ ןענופעג ךיז ןבאה ,טאטש ןיא ןעװעג ןענעז םאװ

 ןעמ טאה ,עשידאמ״טלא ןא ,ענײא .תונברק םעקמעם טידגאב
 ,רצוא ןא ןטלאהאב ןגיל ץעגרע טאה יז זא ,טאטש ןיא טדערעג
 א ןשיוטרעביא ראפ ןבעג טלאזעג ריא טאה עטהצירפ א םאװ
 יד .טיוט ריא וצ ןעװעג-םרוג טאה עדנעגעל עקיזאדיד .דניק
 ןיא עטײװצ יד ...רצוא םעד טכוזעג ריא ײב ןבאה ןרעיופ
 ^ד ףיוא ןעװעג זיא עכלעװ ,עקרעשוקא ןא ,עגנױ א ןעװעג
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 8 ראפ יז ןטלאה וצ ןעװעג׳גונעג זיא סאד .װעיק ןיא ןסרוק
 ׳יטשינ עגיצנייא יד .טגינײפדאפ יז ןבאה סעדנאב יד .עטיור
 טלאװעג טשינ טאה ,טאטש ןיא ןענופעג ךיז טאה סאװ ,עשידײ
 ףיוא ךיז טלאה סעשטיװעקדױ יד ייב זא ,טרעהעג טאה יז .ןײג
 זא ,רעכײלג זיא ןטײצ עכלעזא ןיא .ןאזרעפ עלופשי^נמײהעג 8
 .״ןענאזרעפ עלופשינמייהעג״ ןופ סנטייװרעדנופ ךיז טלאה ןעמ
 טסניד רעביוט רעטלא רעד ןופ ףליה רעד טימ עקביל טאה
 טאה יז סאוו ,קערש ןופ טאה רעטומ יד .דניק סאד ןעמינעגפא
 '•דמלש ר •ןגעװאב רעמ טנאקעג טשיג ךיז ,ןעמוקסב לאמטסנעד
 ״עגפיוא רעסאװ סאד ,טכאמעג ךיק ןיא רעײפ סאד טאה הירא
 יד וצ טזאלעגוצ ןיושראפםנאמ א טאה ןעמ טײוו יװ ,טכאק
 8 /ןיז 8 ןריובעג טןןה יז .טכעמעניךעלצונ ךיז רע טאה ,ןכאז

 .דניק טנוזעג טיור
 ״ןריובעג זיא ןוז םעקמעס יוו טכאנ רעד ךאנ ,םנגראמוצ
 ״יטםיוועשלאב ןופ גנולייטפא ןא טאטש ןיא ןיירא זיא ,ןראוועג
 -יזאדרעד ןיא .ןטידנאב יד ךאנ געיעג ןיא עירעלאװאק רעש
 דוד זןיז ייװצ םעשטיװעקדױ ןענופעג ךיז ןבאה גנולייטפא רעג
 רעשיטילאפ רעד ןיא — עשימ ןוא ,ןעײר יד ןיא רענלעז םל8
 ןיא טזאלעג רעטײװ םירבח יד טימ ךיז טאה דוד .גנולײטפא
 רעניילק § טימ עשימ .ןטידנאב יד ךאנ געיעג ןיא ןיירא געװ
 ״ר^וצנײא טלעטשעגפזן טאטש ןיא ךין ןע^ה רעטײר גנולײטפא

 .טכאמ עשיטעװאם יד ןענעד
 ןבאה ןטידנאב יד סאװ ,ןטשער יד ןופ טאה עשימ ןעװ
 רע זיא ,״טעיװ^ס״ ןקיטרא םעד ןפורעגקירוצ ,טזאלעגרעביא

 .ןרעטלע ענײז ןכוזאב ןעגנאגעגמײה*
 רע טגערפ - ? ןרזןװעג״טניושעג ריא טנעז יוזא יװ —

 .רעטאפ םעד
 .רעטאפ רעד פא״טרעפטנע _ ,םנ א םטאג —

 ,בוטש ןופ ןעלקניװ יד ןיא ןקוקמורא ןא ךיז טבײה ״עשימ
 .זײר.5־טקוק ןוא עטײװצ א ףיוא־טנפע ,ריט ןײא ףיוא־טנפע

 .רעטאפ םעד רע טגערפ — ? קישטנארא זיא ואװ ןוא —
 ־טגע - ?ןגאז ריד ןעד ךיא לעװ ,םײװ ךיא זא ן,א _

 .רפס ןופ סיורא טשינ טקוק ןוא רעטאפ רעד פא״טרעפ
 ״לעװ רעטניה ,ריט רעגיטכעדראפ רעד וצ וצ״טײנ עשימ״
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 רעכלעװ טימ ,דניק סעקמעס טימ ןיראטעפמיק יד טגיל סע רעכ
 .ךיז טמענראפ לדײמ-ןולפ טאד עקפיל

 ,ךײא ײב טראד ןיושראפ א ראפ סאד זיא סאװ ןוא _
 .עשימ טגערפ — ?יוזא ךיז טעראפ ןעמ ןכלעװ םור^

 א ףיורא׳טגײל ,שיט ןופ ףיוא ךיז טפיוה הירא״המלש
 ןא־טקוק ןוא ןםעזעג זיא רע ןכלעװ ןפענ ,רפם ןפיוא לכיט

 .ןוז םעד
 םטםניד רעד עשאטאנ זיא םאד ?וטסנײמ ןענירעד טראד —
 אד ןוא ריא וצ ךוזאב םוצ ףדאד ןופ ןעמוקעג ,עצינעמילפ 8

 .ןריובעג דניק סאד זנוא ײב

 -אב וצ ףראד ןופ ןעמוקעג ,עציגעמילפ א םעשאטאנ —
 ךאנ טאה עשאטאנ זא ,טםואװעג טשיגראג באה ךיא ?ךוז
 רעד וצ ןײגוצ ליװ ןוא דשח טימ עשימ טגאז — ,םעציגעמילפ

 .ןקוקכאנ ריט רעגיטכעדראפ

 ץוש זיא גנורפש ןכעלטנגױ א טימ רעטאפ רעד רעבא
 .ריט רעד וצ געװ םעד םיא טלעטשראפ ^,םיא ראפ םיואראפ

 ?טשינ רימ וטסביולג ,ריד גאז ךיא זא —

 עבלעז-יד .ןײרא ןגיוא יד ןיא ךיז ןקוק ןוז ןוא עטאט
 ןגיטנאק״ריפ טעמפ ,ןגנאל ,ןטראה םענעי טימ ,ןדנאר־ןגיוא
 -גידתונשקע ןרעטיב ןבלעזמעד טימ ,ןעמערב יד ןופ גיובםיוא
 עדײב ײב .פיל רעטשרעביוא רעד ןופ גיובסיוא ןטמורקראפ
 רעד ןיא ןא םע ןעמ טעז םענײא ײב .םעבמאג יד ןרעטיצ
 -אפ רעד ןיא — ןטיױוצ םײפ .דראב רעד ןופ טײקכעלגעװאב

 ןטפונקראפ ןשיסור ןײז ךרוד ןפאלק־ץראה םעד ןופ גנוגעװ
 עטאט רעד ןוא ,טסנרע ,טעװעטראהראפ זיא ם ינפ םעשימ .לדמעה
 טניואװ סאװ ,לכײמש ןדנעטכאראפ םעד ןריולראפ טשינ ך^נ טאה

 .םעסנאװ עגײז ןשיװצ
 ׳עג ,טסכוז וד ןעמעװ ,רעד ?קוליח רעד זיא סאװ —

 .רעטאפ רעד טגאז — זטראד טשינ ךיז טנ?פ

 .עשימ טגערפ — ?ןעד ךיא ךוז ןעמעװ —
 .רעדורב ןײד ,ןקישטנארא —

 יד וצ טגײל רע ןוא עשימ פא־טרעפטגע —'',אי —
 .2 טנורג&א םיינ ,שא םי!?ע
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 ,ךיא סײװ ןענאװנופ — .רעװלאװער ןײז ןופ לגניצ םוצ טנאה
 ? יוזא זיא םע זא

 !ילש-ןה ןײמ ײב ריד םע גאז ךיא —
 זרימ רעװש —

 ודביואראג .טשינ רעװש ךיא זא ,ךאד טםײװ וד —
 .ןרעװש ריד ךיא לעװ טסליװ

 .טונימ א טרעלק ,עבמאג יד ףיט פארא-טזאל עשימ
 ,ןעז ךימ ז§ל ,ריט יד ןפע .טשינ ףראדאב ןעמ^ןײנ —

 .ןאמ ןײק טשינ ,טעפמיק ןיא בײװ א עקאט זיא סע יצ

 יז ,ןריובעג געט ראפ א ראפ טשרע טאה יורפ יד —
 ךיא .ןקערשרעד ךיז יז ןאק ,שטנעמ ןדמערפ א ןעזרעד טעװ
 ןײד טראד טשינ זיא םע זא ,ילש׳ןהב לאמאכאנ ריד גאז
 .טראד טגיל טעפמיק ןיא יורפ א ראנ ,טםכוז^^וד סאװ ,רעדורב

 .דניק סאד ןזײװ ריד ןעמ טעװ טסליװ וד זא

 .דניק סאד ןעז ךימ זאל ,טוג —

 ןוא ריט יד טנפעעגפיוא ךעלעמאפ טאה היראיהמלש
 :ןפורעגנײרא

 םאד טונימ א ףיוא םיורא-גגערב זעקביל ועקביל —
 זדניק

 טאה ,ןפא ןעװעג זיא ריט יד סאװ ,טײצ רעד ךרוד
 ,ןעזעג טשינראג טאה רע .פאק םעד ןײרא-ףראװ א ןבעגעג עשימ

 .ןסײװ ןיא טעב א ראנ
 ןיא דניק טיור ןײלק א טימ ןעמוקעגםיורא זיא עקביל

 .טנײװעג טאה דניק סאד .ןשיק א
 ?ןיוש רימ וטסביולג טציא —

 םעד ןטימעגסױא טאה רע ,ןראװעג-טמעשראפ זיא עשימ
 :ןפראװעגנײרא ןוא קילב םרעטאפ

 •ײם םיא רימ ןלעװ ,טאטש ןיא ךאנ זיא רע ביוא —
 טשינ ךיד שימ רעםעב ,עטאט ,וד ןוא .ןעניפעגםיו-א ײם-יװ

 ,עקביל — :טעדנעװעג ןעקביל וצ ןוא — .ךיד טעב ךיא ,ןענירעד
 ׳ראװ ,ריא וצ רע טגאז — זןײר ןײז לאז זיוה םאד זא ,עז
 ןליפש רעמ טשינ ךיז ןלעװ רימ - .טנאה רעד טימ גידנענ
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 טשינראג לעװ ךיא ןוא ,עיאילאװער רעד ןיופ םיאנוש יד טימ
 .״רימ ףיוא טשינ ךיז טזאלראפ ...ךיוא ןוט ןענאק

 ךיז טלאװ רע יװ ,פאק ןטימ ףראװ א ןבעגעג טאה רע
 ׳ילימ טימ םיור^-ײג״א ןבעגעג זיא ןוא ןענגעזעג טלאװעג

 .טירט עקראטש .עשירעט

 ענײז ןופ ןעפירקם סאד טרעזועג ראנ טאה רעטאפ רעד
 .עײנ ןעװעג ןענע^ז לװיטש יד .עגאלדאפ רעד ףיוא לוױטש

 טאה םינפ סעשימ .ןטראװ וצ סאװ ןעװעג טשינ זיא סע
 .םיא ןופ פארא זיא םיקולא םלצ רעד, .טוג טשיג טקוקעגםיוא
 רעטאפ רעד ט^ה ־ ״ןטראװרעד וצ ץלא זיא ןכלעזא ןופ ןוא
 ׳לעהאב ןײז ןופ ,לאפנײא סקישטנןןרא ןעװעג זיא סע .טגאזעג
 רע :ןבעגעג-ןםיװאוצ םע רע טאה רעיופ םײב םיורא שינעט
 ןוטעגנא ,לרופ שירעיופ א טימ םײהא ןראפראפ טכאנײפ טעװ
 ןיא ,ןריובעג טאטש ןיא טאה סאװ ,לבײװ ןײז - רעיופ א יװ
 ״ץמח, םאד ןלאז ןעשאטאנ טימ עקביל .ןעמענוצמײהא ףראד

 ^ ״ ...ןקאפנײא

 ץא טעב ןופ עטרעיופ יד ןפלאהעג טאה עטאט רעד
 טנאה רעד ןיא דניק םאד ,ןגארטרעביא יורטש טימ ןגאװ א
 ץלעפ־ןפאש םהירא־המלש ׳ר טימ יז ןעמ טאה ןאד ןוא ןבעגעג
 טאה טכענ יד ןיא .טםברעה בײהנא ןעװעג זיא׳ס .טקעדעץצ
 ״גנױ ןראפ הננם א ןעװעג זיא׳ם .ןרירפ וצ ןביוהעגנא ןיוש

 .דניק םענעריובעג

 ,ץלעפ־ןספעש ןטלא ןיא ןוטעגנ^ ,״רעיופ רעגנױ, רעד
 טאה םאװ ,לבײװ גנױ ןײז טאה - קילשאב א פאק ןפיוא
 ןכאװ׳רעטײר עשיטםיװעשלאב ײװצ רעביא ,ןריובעג טאטש ןיא
 ואװ ,ןענאיגער יד ןיא ןעמוקעגנא זיא רע זיב ,טריפעגכרודא
 טראד .ןטלאהאבםיוא ךיז ןבאה םעדנאב ענײז טימ עקמעם
 טזאלעגרעביא רע טאה יז .טדײשעגפא ריא ןופ ךיז רע טאה
 זיא סאװ ,לטעטש ןײלק א ןיא זיוה םיװעג א ראפ ןנאװ ןיא
 רע .טכאנ ןופ טײקליטש רעד טימ טלגנירעגמורא ןעװצג
 ״עג טאה סאװ ,דלעפ א רעביא געװ םעד ןעמונעג טאה ןײלא

 .ץענערג רעשיליופ רעד וצ טריפ
 ײב טפאלקעג טכאנײב ןעמ טאה םתא געט ראפ א ןיא
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 ,״עטױר, עטנפאװאב ןעװעג ןענעז .ריט ןיא ןהירא*המלש
 ־ײלק עליװיצ ןיא ערעדנא ,םראפינוא׳רעטילימ׳בלצה ןיא לײט
 טימ ןיראטעפמיק א ןהיראיהמלש ײב טכוזעג ןב^ה ײז .רע־ז
 םעד ײז ןב^ה ,ןענופעג טשינ יז ןבאה ײז יװ יוזא .דניק א

 .ןעמונעגטימ ךיז טימ ןהירא׳המלש היבה׳לעב

 ןשיטאטש ןופ בוטשכאװ רעד ןיא רעהראפ ןצרוק םײב
 םע זיא יצ .ןעזעג טשינ ןעשימ ןוז ןײז רע טאה ,זיוהטאר
 עשימ טאה טכאנ יד-,גנונעכערםױא ןא רעדא לאפוצ א ןעװעג
 סאװ ,דלאװ םעד טכוזעגכרוד רעטײר עטיור ננולײטפא ןא טימ
 רעד רעביא עיצקעפסניא ןא טכאמעג ,טאטש רעד םורא טגיל

 .טנגעג
 ,עבמאג רעצרוק ןוא זןןנ רעצרוק רעד טימ ןאמ רעד
 טאה רע רעכלעװ ןופ ,ןײרא םינפ ןיא עוױשזג׳ראה רעד טימ
 ןופ ןםיװ טלאװעג אקװד טאה ,ןצישאב ןײא ןיא ןטלאהעג ךיז
 װאטם^װכ ןוא עקמעם רעריפ׳ןטידנאב רעד ואװ ,ןהירא׳המלש

 .ףיוא ךד ןטלאה

 .ןרעפטנעראפ וצ טװאורפעג וליפא ךיז טאה הירא׳המלש
 ירוק רעד טימ ןאמ רעד ראנ ,טלמאטשעג סעפע אי טאה רע
 ןעלועג זיא ןײרא םינפ ןיא עוױשזג רעד טימ ןוא זאנ רעצ
 זא ,טליפעג טאה רע שטאכ .ןײטשראפ וצ םיא גידלודעגמוא
 טאה דײ רעד םאװראפ ,ןירעד םעט א אד אי םעפע זיא׳ם
 וצרעד רעבא טאה רע .בײװ םטידנאב םעד ךיז ײב ןטלאהאב

 .ןבײלקוצרעדנזןנופ ךיז ןירעד ןיא טאהעג טשינ טײצ ןײק

 ןענאטשעג זיא הירא-המלש ׳ר ןעװ ,ןגרןןמ ןעיורג ןטימ
 ןשיװצ סיפ עסעװראב יד ןיא ,לוױטש ענעגיוצעגפארא טימ
 ךריק־טאטש רעד ןופ לטנעװ ןסײװ םײב ןטידנאב׳ןרעיופ ײװצ
 ראה עגנאל יד טאה טניװ רעטלאק רעגידנגראמירפ רעד ןוא
 ןײז טגיטפעשאב קנאדעג ןײא טאה ,טמעקעצ דראב ןײז ןופ
 יעמש״ ןפורםיוא טעװ רע ןעװ תעשב זא ;ןײזטםואװאב ץנאג
 רע זא ,ןעקנאדעג יד ײב ראלק יוזא ןײז רע לאז ״לארשי
 ״לארשי, טימ ןעמאנ םטאג ןגינײאראפ וצ תלוכיב ןײז לאז

 ־...״דמא״ ןײא ןיא
 וצ ןבעגסיורא ףוג ןײז לןזז׳מ זא ,טלעופעג טאה עשימ
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 ץוו קעװא •דשעמ רעד ךאנ דלאב ױא ןייילא רע ♦לארשי״רבק
 ♦טאטש רערעדנא ןא

 ־״^פעגסיוא קישטנארא טאור ,ןייז^ גיבנאד ןיא העטעפש
 יד ױא רעטאס ןײו ןופ טיוט ןטימ *טיוט סרעטאפ ןגעװ ןענ
 מיא ײנ היא ןא ןעגנאהעג ױא סאװ ,ץלא ןוא טלעװ עטלא

 ♦ןבראטשעגפא



 2 ?פיע^/?

 שטכעמ '^עײכ רעד

 ךיז ןבאה טאטש רעד ץפ םימב־ילעב ענעםעזצגנײא יד
 ןײז ײב טאזו סאװ ,קראמ סענעריפאפ םעד ןיא טרצמאלקעג
 טלעפראפ טשינ ךאד טרעװ ןיא ןעקניז ןכעלעמאפ ןכעלגעט־גאט
 רעכלעװ ןופ ,טכאמ עשיטענגאמ ןײז ײז ףיוא ןקריװוצסיוא
 ןבאה ײז .ןא טײהדניק רעײז ןופ ןעװעג-טפושיכראפ ןענעז ײז
 ןוא טקניז סע שטאכ .טלעג זיא טלעג רעײז זא ,טביולגעג ךאנ
 זייא ,רצסאװ ןיא ץלאז יװ ,ךעלצמאפ ,זײװגיצנײא ךיז טײגעצ
 עכעלשטנעט ןטםעמ ןאק ןעמ רעכלעװ טימ ,טרעװ א ךאד םע
 ,קילג ןופ לאװק א זיא םע .סײלפ ןכעלשטנעמ ןגעװ ,רעטיג
 םאד ןלעטשוצנײא ןוא ןפמעק וצ ךיז טניול םע ןכלעװ ראפ

 .ןבעל
 ׳נאגצגכרודא זיא םאװ ,המחלמ רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 ,המחלמ רעד ךאנ ןשינערעקרעביא יד ףיוא ,ײז רעביא ןעג
 ׳עז ,ןטרעװ ענעמונעגנזן עלא ןופ טכאמעג׳-למ א טאה עכלעװ
 לבעמ עבלעזסאד .ןפמײה ערעײז ןיא ןסעזעג ךאנ ךאד ײז ןענ
 ןעװעג טניואװעג ןענעז ײז עכלעװ וצ ,טלגנירעגמורא ײז טאה
 יראפ רעגידנעייטש־קיבײא ףיוא ,רעטעװעדנופעגנײא רעד ןיא
 ,ןטעב עבלעזיד ןיא ןפאלשעג ןענעז ײז .טלעװ רעגידהמחלמ
 ,ןשיט עבלעזיד ײב ןםעגעג ,ןלוטש עבלעזיד ףיוא ןסעזעג
 עבלעזיד טאהעג ךאנ טאה טאטש יד .גראק ןוא םירא םגה
 ,רעבלעװעג ןוא ןעײװמארט עבלעזיד ,רענטרעג ,קרעמ ,ןםא>
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 ,טײקרעכיזמוא רעד ראפ ןקארשעג טשינ ךיז טא.ר ןעמ לפילו
 ךאד ךיז ןעמ ט^ה ,טרעיולעג ײז ףיוא .ריח א יװ טאה םאװ
 ׳איד א ןיא ,טלאהג^ ןא ןיא טרעמאלקעג תותופ עטצעל יד טימ

 .רעםעב דלאב טרעװ טא-ט^ - גנונעפ
 טימ טאה רעכלעװ ,ןשמיװעקדױ ןרהא ראפ ,םיא^ראפ
 -אפ ,ןעמישזער ם§װ ,רע ןטעװעטארעג ןבעל ןײז שפנ-תריםמ
 ןײז רעביא ןעגנאגעגכרודא ןענעז ןלאפרעביא-סעדנאב ,ןעמארג
 ענעגײא ענײז טימ טלעװ יד ןעזעג טאה רע — ןטניװ יװ פאק
 טגאמראפ ןיוש רע טאה ראי גיצנאװצ-ןוא-ןביז ענײז טימ .ןגיוא
 -ליטםקעט ,װעיק ןיא ןקירבאפ־רעקוצ ,דארגארטעפ ןיא רעזײה
 ׳עגנײא ןענעז רעדײלק ענײז ןיא ,עװקםאמ ןיא ןעגנומעגרעטנוא
 ;ןטנאילירב - ןםאצפא־ךיש ענײז ןיא ,םנגעמראפ ןעװעג־טײנ
 םיוק ...ןראװעג־טשינ סע זיא טכאגײב ןוא-רענאילימ א גאטײב
 לוױטש ןוא רעדעל ,םישזער ןײא ײב טנדראעגנײא טאהעג ךיז
 טאה רע .ןעמוקעג עטײװצ יד זיא — ײמרא ןײא טלעטשעגוצ
 ןיוש ,דעזײה ענעגײא ןיא ,״םעקאינבאם;^״ ןיא טניואװעג ןיוש
 ־אילביב ןוא רעדליב ןופ ןעגנולמאז עכעלנײװעגרעסיוא טגאמראפ
 ׳עגפא סעילימאפ עשיטארקאטסירא ןופ טאה רע סאװ ,ןקעט
 ןבעל עזיולב םאד .ןעװעג טשינ ײז ןענעז ןיוש ןוא — .טפיוק
 טימ ךיז טשיוטעג ,ןלאזקזןװ ףיוא טגיטכענעג .ןעװעטאר טזומעג
 ןעמונעגגא רעװ טאה סע ...טעבנגעג ןצענערג ,רעדײלק׳ןטאדלאם
 ןײק אטשינ ןענעז םע — .ןבעגעג־לסײרט א יז ןוא טלעװ יד
 ,ןטנאילירב ,דלאג זיא םאװ ? ריפאפ זיא םאװ ;ןטרעװ עדנרעיוד
 ,רעמיש א >זארימ רעגידנעײגכרודא ןא - ?ןקירבאפ ,רעזײה
 אטשינ ןענעז םע ,ןײנ :םולח רעטדערעגנײא ןא ,קםאילב א
 ,טנעמאמ רעד אד ראג זיא סע ןרעיוד רעד ףיוא ןטרעװ ןײק
 רעגידנעײגעצ א — טלעװ יד .ךיז ןעװעטאר ןופ טנעמאמ רעד
 רעד רעביא עירק־זײא ןײא ןופ טםגנירפש וד .ךײט דעגיזײא
 קיטש ןײא ףיוא ןטלאהפיוא טשינ גגאל ךיז טםראט ,רערעדנא

 ...סיפ ענײד רעטנוא טײגעצ םע םיראװ ,זײא
 ךיז טאה רע םאװ ,ארױב-לסקעװ ןײז ןיא טציא רע טציז
 ןעװעג זיא םאװ ,טאטש רעד ןיא ,גיצנאד ןיא טנפעעגפיוא
 ,עפארײא-ברעמ וצ רעיוט םאד טײצ׳המחלמ רעד ןיא לאמטסנעד
 ןבאה סאװ ,עלא יד ןעגנאגעגכרורא ןענעז סע ןכלעװ ךרוד
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 ןטעווע88רעגםײ18 דנאלםור ןוןו -^38נ רעד ןופ, ויז
 ןלאקאל׳טכ^ ,ןפילק׳ליפש ,םאניז*? עייא ררוד ןײי8 ט§ה םאו1
 -אנדעטניא ,ןרעטקןןרןןכ עטפאהלפײװצ ,ןטנאליקעפש יד ןדאל^גנײא
 ריא ןיא םיבנג עשיטעטשםיורג ,(״סעשואקםאפ,) ״רעביש, עלאנאיצ
 |אװ ,^רודפ׳לסקעװ ןײז ז% רע טאיז-יזגײרט ו? לדנאה רעײז
 ״גזרקעסײרד .״ןטאראפא׳ןענאפעלעט ץענ א ןופ זיולפ טײטשאנ(
 ?טייװ טימ ןעגנודניפראפ ןופ ןעמוקנא םאד פאףטיה ספקראט
 ךרוד רעלויימ׳ןאפעלעט יד טסואװעג טאה ןעמ) טעטש עדנגיל
 דצ ןעגנ^דניוראפ יד רעירפ ידפ ,ןפיוקוצרעטנוא ראפאס
 ^ז טגײל טעטיזעװרענ יד .(ןטנערוקנאק יד רעדײא ןעמוקאפ
 ליפ ,ןאמדעגגוי רעד .טפול רעד ןיא ײלפ רעגידנסילפ א יװ
 תומה־ךאלמ ןטימ ךיז ןפערט לאם ליפ ןום ןענעז׳ם ןעכעװ
 עפירעפיא יד ןוא ןכארקעגםיוא ראה יד גיטײצירפ םינפ׳לא׳םיגפ
 ןייז .ןילרעפ טימ ןאפעלעט ןכרוד טדער ,ןראװעג׳יורג ןענעז
 ךיז ןסײר ןדעדא׳טולפ יד .טגנערטשעגגא ןוא טיור זיא םינפ
 •*ראפ ןוא ךיז ־^ינקראפ ,ןפײלש׳טיוה ענעגיוצעגנא יי ךרײ

 ךרוה ךיז ײז ןסײר טא׳טא - ךיז טכאד םע זא ׳ךיז ןרעטנאלפ
 - ^יוא עיורג ענײז .טיוה רעד ךרוד טײקטגנערטזקעגנא ןופ
 ױא רע ,טײקטרירטנעצנאק ןיא ןםאלשעג׳פלאה ,טעראמכראפ
 ןופ .רעדעפיילפ א טנאה רעזעװרענ רעד ןיא .רעיוא ןצנאגניא
 ■׳ערקעס עטינעג יד גנוגעװאפ עדעי פארא׳טנעײל םינפ ןײז
 ננטצקילעד א יװ ףײאיטפאכ ,רעדעפ ןוא ריפאפ טימ עקראט
 טנאה רעד טיט טכאמ רע סאװ ׳גנונכײצ עדעי לדאג׳טענגאמ
 ירעד ראנ ןרעװ סע .ליפ טזקינ טרעװ טדערעג .ריפאפ ןפיוא

 טרעה קמ .רעטדעװ עטפוטיפראפ עזאלטאג יװ ,ןרעפיצ טנאמ
 ־־ ,״ןצעדעגפן, ,״ןעמינעג״ :רעטרעװ עטלײצעג ענלצנײא ראנ

 ,״״ךימ ןא״ ,״יז ןא,
 א טימ עקראמערקעס ערעדנא ןא וצ׳טםיול לאמ םעדעי

 ןטנאה רעד ןיא רער׳ןאפעלעט
 !םאדרעטםמא —

 !ךיריצ —
 !םלאהקאטש —

 ! טדער ןאדנאל חאדנאל —
 ■יד םיא ןרעװ יװא ,םמעלאפ יד רעלגנאשז א יװ
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 ןאפעלעט ןײא ןיא .ןרעיוא יד וצ טגײלעגוצ ןרער־ןאפעלעט
 טלעטשראפ םעד .רע טרעה ןרעדנא םעד ךרוד ,ןײיא יע טדער

 ןיא טראד רענעי ידכ ,לרער-ךראה סאד טנאה רעד טימ ןעמ
 םאװ ,טראװ ןײק ןפאכ טשינ הלילח לאז ןילרעב ןיא רעדא ןיװ
 טגײנ ךיריצ ןיא ןרעדנא םעד ןוא ,םאדרעטסמא טימ טדער ןעמ
 ףיוא טראד רעד ידפ ,לרער׳ךערפש סאד וצ ןוױפ א טימ קמ
 ׳רעװ יד .ךערפשעג םוצ ןרעהגײא ךיז לאז טײז רערעדנא רעד
 ,עטקאהעגפא — ןעקנופ־ןפארגעלעט יװ ןפראװעג ןרעװ רעט

 :עכעלכאז ,עצרוק
 ויז ןא-ןקראמ עשיליופ ןגעג ,ןדלוג טנזיוט טרעדנוה —
 — ןענארק ןגעג ןקנארפ־ראצײװש טנזיוט גיצפופ —

 ןךימ ןא — ײרד ,אמאק ,ײװצ
 ןיז ןא _ ןטנופ ןגעג ןקראמ עשטײד —

 סאד .טעמתחעגפא סע זיא ,ןלאפעג טראװ סאד זיא םיוק
 ״רע רעד ןופ טפירשרעטנוא יד יװ רעטנארק זיא טראװ״םיבנג

 ...קגאב רעטםכעל
 ןופ תעגושמ ןטימ טקעטשעגנא זיא טלעװ עצנאג יד
 ןרעטש רעד טלקגיפ ןגיוא םנעמעלא ראפ .ןקראמ עשטײד ןפיוק
 •רעשיפ ןשידנעלאה ןופ רעשיפ רעמירא רעד .ןענאילימ ןופ
 גיאור .ןראי עטלא ענײז ףיוא רעטגראזראפ א ךיז טעז ףרוןד
 ןוא םערוטש ךרוד ןײז ןופ דנאר ןפיוא ןציז ןענאק רע טעװ
 ״רעשיפ ןײז וצ טרעקנאעגוצ לפיש״רעשיפ םענעגארטעג טגיװ
 ״גראב רעשיראצײװש רעד .ןרעכיור עקלױל ןײז גיאור ןוא ףר§ד
 ,עטעבראעגםיוא יד ,ןדײנש ןענאפוק ענײז ןיוש ךיז טעז רעיופ
 -רתום״גנירעה רעמלאהקאטש רעד .ןעורסיוא רעגניפ עטלפירקראפ
 •יליופ רעד .ןײהר ןופ ןגערב עמיראװ יד ײב לזײה גיאור ןײז
 .ןבעגעגםיוא רעטכעט ענעסקאװרעד ענײז - דײ רעמירא רעש
 רעמראפ רעשטײד רעינאװליסנעפ רענעפראװראפ רעד וליפא
 -סטאמײה ןײז ןיא ןגארטראפ קירוצ ךיז טעז עקירעמא-דראנ ןיא
 ריב ןײז עפײנק רעד ןיא טײלםדנאל ענײז טימ ןוא לטעטש

 ...ןעקנירט
 ןופ טרא ןטםנפראװראפ ןײז ןיא רעדעי טמולח יוזא
 לקיטש ןיא טביולג ןוא — קילג ןכעלשטגעמ ןעמירא לסיב

 .ןכאמ ראװ תומולח ענײז םיא לאז םאװ ,ריפאפ
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 ןטימ לעיציפא ךיז טפור רפ יװ רעד^ — שטיװעקדװ ןוא
 ,תומולח טפיוקר^פ — ״קנאב׳חרזמ יד״ : ןעמאנ ןגידנעגנילק
 ןיא דײרפ;לםיבא ,רעטלע רעד ףיוא ור ,ןעגנונפאה עכעלשטנעמ
 ׳קאטש םפד וצ ,רעמראפ רעינאװליםנעפ ןטײװ םעד וצ-ןבפל
 אטשינראג זיא םע ורע זיא ףשכמ א .רחום׳גנירעה רעמלאח
 רע .ןלײטראפ ןאק רע םאװ ,רעמיטכײר ענײז וצ ץענערג ןײק
 ,םורא ךאװ א ןיא ,ןלאצ וצ ןגראמ - סיואראפ ןיא טפיוקראפ
 יד ןעמענ רע טעװ ןענאװנופ ...ןלאצ וצ םורא שדוח א ןיא

 ?ןכאמ וצ ראװ תומולח עלא
 — טשינ ןסײװ ערעדנא יד סאװ ,םאד טםײװ שטיװעקדױ
 זיא רע ןוא ,טרעװ עלאער עדנרעיוד ןײק אטשינ זיא סע זא
 ףיוא טשינ ,רעגרע ףיוא ראנ ,רעםעב ףיוא טשינ טריטנעירא
 ץענערג ןײק אטשינ ראג זיא סע ןוא .ןלאפ ףיוא ראנ ,ןגײטש

 ...ןלאפ ןענאק ןטרעװ עכעלשטנעמ ףיט יװ ,טײװ יװ
 סאװ ,גנוגײצרעביא ןײז ,טכער טאה שטיװעקדױ ןוא
 טשינ םיא טאה ,ןעגנוראפרעד עגיטולב ענײז ףיוא ךיז טציטש
 רע יװ ,ננולעטש ןײז טגיטכעראב רעמ ליפ טאה יז ,טראנעגפא

 עיזאמנאפ עװיטאלוקעפש ןײז טײװ יװ .טנכערעג ןײלא טאה
 ־סיוא טנאקעג טשינ ךיז יז טאה ,ןגארטראפ טשינ םיא טאה
 רעד זיא רע טשינ ...טײקכעלקריװ רעלאער רעד טימ ןכײלג
 - לקה׳וק א ןיא ךיז טשטילג רע .ןבעל םאד ראנ ,טנאלוקעפש
 ,ףירגאב ןײא זיא טײקכיוה ןוא טײקפיט ? עדגע יד זיא ואװ
 רעד ףיוא טשינ טיובעג גנונעפאה עצנאג ןײז טאה רע ןוא
 ךעלטנגײא זיא סאד סאװ ,טײקפיט רעד ףיוא ךאנ ,טײקכיוה

 .עבלעזםאד׳ןוא׳סנײא
 ףיוא רע טלעטש ץלא .ןענואװעג טאה שטיװעקדױ ןוא
 ךרוד ,ןײלא קנאב יד .טידערק ףיוא ץלא טפיוק רע .טראק רעד
 טפיוקעגפא רע טאה — סעיצארעפא עגײז טכאמ רע רעכלעװ
 רע .טײצ יד ראנ ,ריא ראפ טלאצאב טאה רע טשינ .טידערק ףיוא
 ׳עג טאה טײצ יד ןוא ןטראװאוצ לםיבא טפראדאב ראנ טאה
 - ןדלוג ,ןקנארפ׳ראצײװש ,ןראלאד ,ןטנופ - .תובוח ענייז טלאצ
 טאה שטיװעקדױ רעבא ,םיא ראפ טלאצאב טייצ יד טאה ץלא

 ׳וק לאמא ךיוא טעװ ףוס ןײז ,טלעג וצ ןעיורטוצ ןײק טשינ
 ,עירק םעדי רעביא טירט׳םיפ םלא ךאנ םע טצונאב רע .ןעמ
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 עלאער רע טפיוק טציא — םע טשיוט רע ןוא .ךײפ ןגידנגארט
 טאה רע :טנאה רעד רעטנוא ךיז טכאמ סע םאװ ,ןטרעװ
 וליפא ןיוש טאה רע .גרובמאה ןיא רעצעלפ ,ןילרעבי^ןיא רעזײה
 עטעװעדנופעגנײא עטלא ןא ,טפעשעג־עיצידעפםקע ןא טפיוקעגפא
 - ,טראפ רעגיצנאד םײב סרעלכײפש ,דרעפ טימ ןלאטש ,צמריפ

 םאד ןבײרטזןב ןבילקעג ךיז טאה רע לײװ ,ראפרעד טשינ
 יד טימ דרעפ׳טראפפנארט עקיד ןוא עטײרב יד ראנ ,טפעשעג
 ,ןזיװעגסיוא מיא ךיז טאה ,םעטאמאכ עםיורג עטפאלקאב-רעפוק

 .טלעג עגיליב םאד יװ מרעװ עגידעגאװ רעמ א ןבאה
 א ,טפיוקעג דראבמאל א וליפא דע טאה ךאװ עטצעל
 ןוא םטכער ףיוא תובוח טכאמ רע .ײרעבראג א ,ײרעיורב־ריב
 ןײז זיא טײצ יד ןוא ,מײצ רעד ףיוא מליפש רע .םקניל ףיוא
 ־עג־תופתוש ריא טימ טלאוו רע יװ ,רעפלפהטימ רעטסעײרטעג
 וצ םיא טגארט ןוא ,©ײצ יד ,ןגעקמנא םיא טפיול יז .ןסאלש
 טגנערטשעגנא יוזא טציז רע תעב ,טציא .הנתמ א יװ רעמיטכײר
 עשיליופ טפיוקראפ ןוא םישוח ענײז עלא טימ טרירטנעצנאק ןוא
 ןופ ןלײט עלא ןיא ןענארק עשיכײרטסע ,ןקראמ עשטײד ןוא
 ,םענײא ןדעי וצ ןעגנונעפאה טפיוקראפ רע ואװ ,טלעװ רעד

 ץיזאב ןיא טשינ טאה רע זא ,ןופרעד טשינראג רע טכארט
 ײז .ןלעטשוצ ףראדאב רע עכלעװ ,ןקראמ יד ןופ םוכם םעד
 ףיוא ךיז טזאלראפ רע רעבא .ןאהראפ טשינראג רשפא ןענעז
 יצ ?ריפאפ סיוא ןעד ריא טלעפ .ןילרעב ןיא קנאבםכײר רעד
 םאװ ?ןלעטשוצוצ סנײא רעד וצ ןלונ ידב ,טפירש ריא מלעפ
 ־עפש א ,שינעדערנײא ןא ~ טרעװ עכעלשטגעמ םאד ןעד זיא
 ןײלא ךיז ןיא טשינ ןג^רט רעטיג םוש ןײק .ףירגאב רעוױט^לוק
 ןשטנעמ ...עטכזזמעגפא ןא ,עטדערעגנײא ןא זיא ראנ ,טרעװ םעך
 ןט־יעװ ךיז ײז ןבאה ,ןענידוצ ןעמעװ וצ לשטעג א ןבאמ ןזומ
 ןיא ןײג וצ ןעמעװ ראפ ןבאה ןלאז ײז ידכ ,טכארסעגסיוא
 טשינ טביולג רע .ןופרעד טײרפאב ךיז טאה שטיװעקדױ ...ךאי
 ־על ןגיצנײאנײא םעד ןיא טשינ וליפא ,רעטעג ןײק ןיא רעמ
 ןײז זיא סאד וטלעג ןיא — טאג ןגידגשרעה־ןײלא ,ןגידעב

 ״.טפארק
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 ןריולראפ ראה יד רע טאה ראי גיצנאװצ-ןואףביז ײב
 ןיא ״תואיפ יד ײב ןבילבעגרעביא זיא סןןװ ,לםיב סזןד ןוא
 יװ ךײלב גנונאפש ןופ זיא םינפ סאד .טײנשאב ארג ןױש
 ״יצ ןוא ןציװש ײז ,גישײלפ ןוא בארג — ןפיל ענײז ,דײרק
 (ןוא ׳ןדנובעג טל^װ רע יװ ,זיא רע .טעטיזעװרענ ראם ןרעט

 יד ךיז ןבאה טציא .ןטעםרןןג עשינאפש ןיא ןעװעג-טרינשעג
 םאװ ,ןרעדעפ>גנירפש יװ ןענעז ןװרענ יד .ןסירעגפיוא ןדנאב

 ןעינק יד .טזעלעגפיוא גנונאפש רעד ןופ גנילצולפ טאה ןעמ
 .םיא ײב ןרעטיצ

 -רענ ןײז ןופ ןענאפשוצםיוא ךיז ןעלטימ ײװצ טאה רע
 ןצעזוצקעװא :זיא לטימ ןײא .טײקיטעט רעטגנערטשעגנא רעזעװ

 ךרוד ןטעבראאב םינפ ןײז ןזאל ןוא לוטש״ריזירפ א ןיא ךיז
 ׳צװ ןופ ןרעװיטעראפאב ,ןשזאםאמ ,םערק טימ רעגניפףשטנעמ
 לטײש-פאק םעד רעביא םארטש ןשירטקעלע ,רעכיטנאה עמיר
 :קירוצ ךעלעמאפ םיא טגנערב סאד .ןזאלוצברודא ןפײלש ןוא
 עכעלשטנעמ ןופ גנופאטאב רעד רעטנוא .טכיװעגכײלג ןײז ןיא
 •אב רעגיטײדײװצ א טימ סיואףכײלג ןוא ןטעלג םאװ ,רעגניפ
 ״ראפ — ןדנאב׳ןפײלש יד ,ךעלטײה-ןגיוא ,ןקאב ענײז גנוריר
 עגידתומולח ןיא ןײרא ךיז טשטילג ןוא ןגיוא יד רע טסילש
 .םיא ךיז טסולג םע סאװ ,ןעמיורטםיוא ךיז ןאק רע ואװ ,ןטלעװ
 ףוראב ןײז .ראיזאטנאפ א ןתמארעדניא זיא שטיװעקדױ םיראװ
 ׳ףיוא ןגארטרעביא טכײל ךיז ןאק רע .ךיז טימ םע טגנערב

 •וצםױא ךיז רע טאה לטימ טײװצ א ...ןצלגילפ עשיטםאטנאפ
 ״וצםיורא — ןצראה םוצ רעמ םיא זיא םאד ןוא — ןענאפש
 ,אפמעט םענעגושמ ןלענש א ןיא ליבאמאטיוא ןײז ףױא ןראפ
 טניװ ןופ ןעלגילפ יד ףיוא םערוטש א ןופ ןרעװיוצ׳ןגארטעג
 — ןשטנעמ ,רעזײה ךרוד ,רעדלעװ ןוא רעדלעפ ,ןסאג רעביא

 ...טלאהפא ןא ןא ,רעטײװ ,רעטײװ יבא
 רעכיוה זיא םע .עטײװצ םאד םיוא רע טביולק לאמ םאד

 ןבענ טרא-דאב םענרעדאמ םעד ןיא ,טאפאצ ןיא .ןאזעס-רעמוז
 טימ טגײלאב זיא גערב רעצנאג רעד .ןבעל םיורג זיא ,גיצנאד
 ןםיורדניא .רענעמ ןוא רעדניק ״רעבײװ ןופ — רעבײל עטעקאנ
 ״דױ ןכלעװ ןיא ,ליבאמאטיוא-טראפם רעד טראװ ריט רעד ראפ

 •״ארק רעפאש ןײז ךרוד טריפעג ,ןראפ וצ ביל טאה שטיװעק
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 8 ,ף8רג 8 ,ןאראב 8 .ןפורעג ״זיקראמ, :ץרזק — גרעבנענ;
 ׳לעפ םעד ןופ ,המחלמ׳טלעװ רעד ןופ טקודארפ א — ?ץנירפ
 •8צ םאד טלעטשעגרזןפ ךיז טימ טאה םע םאװ ,שימסיואירעק
 רע — ?רעשיטלאב 8 זםור 8 ?ק8יל8פ 8 .דנאלםור עשיר>
 פא׳טמ^טש ,םור א ראפ ךיז טלאה ,םאפ ןשיליופ 8 טציזאב.
 •אבמוא רעביא ,ןבירשעגוצ זיא ןוא ןשטײד עשיטלאב יד ןופ
 טגארט ״זיקראמ״ .גיצנאד טאטשײרפ רעד וצ ,םימעט עטםואװ
 ןכלעװ ןיא ,רעיצרעביא־עשנארט םענרעדעל ןלעג םעד ץל8 ךאנ־
 ןלארענעג עםײװ יד המחלמ רעשיטםיװעשלאב רעד ןיא טאה רע;
 ליפ ןא׳לאמטסנעד ןופ ןיוש טאה רע .טריפעג ןטנארפ יד ךדוד
 רעדמעה יד יװ ,טשיוטעג ןעײמרא ןוא ןטנןןרפ ,טנידעג רעטעג
 ׳אביזאג ןוא לײא ץפ ,רעגיצומש רעד טימ רעבא ,בייל ןפיוא
 .ןדײש טשינ ךיז רע ליװ ריא טימ ,עקאי רענרעדעל רעטקעלפ
 ׳קעװא טשינ רידנומ םעד ליװ טאדלאם רעטל8 ןא יװ טקנופ
 רעםיורג רעד וצ טײקגירעהעגוצ יד ךאנ םיא טיג יז ,ןגײל־
 זיא המחלמ יד ...ריא ןופ דניק א זיא ״זיקראמ״ סאװ ,המחלמ,
 ...טנארפ םעײנ א ףיוא גאט ןדעי טראװ דע ןוא רעטומ ןײז
 ןבאה^ וצ ראנ יבא ,טײז א ראפ סאװ ףיוא קוליח ןײק טשינ
 םיא ןדניבדאפ םע .ןסילשוצנא ךיז ײמרא ןא ןא טײהנגעלעג א
 ןעמאטש סאװ ,ןשינעעשעג עגיטסגנא׳טיוט ןשטיװעקדױ טימי
 ןוא סערוטגאװא ,ןעמארגאפ ,גירק׳רעגריב ןופ געט יד םיוא
 םיוק .קנואװ ןפיוא רעה ןײז טײטשראפ רע ...ןטפעשעג עקניל
 ,טצפזעג ליפאמאטיוא ןיא ץאלפ ןײז ףיוא שטיװעקדױ ךיז טאה
 רעפאש ןופ קראק רענעםאגעגנא׳טולב טימ רעקראטש רעד טאה
 ׳צגנא טאה ןגאװ רעד ןוא — געװאב א ,ןבצגעג ךיז לקאש א־
 ׳ײװ^^״ןעײװמארט ראפעג*סגבעל טימ ,טקישעג ...ןעילפ וצ ןפיומ
 געװ ןײז ךיז ןטינשעגםיוא ץא ןטימעגסיוא רעדניק ןוא רעב
 ןײק רופגנאל ןופ געװ רעד .םיודא רופגנאל וצ ןםאג יד ךרוד
 ךיז רע טיצ לײפ א ןופ םאש א יװ .רעכײלג א זיא טאפאצ
 טימ ,צטקצדאב׳יוט רעביא טרעטסאלפעג צלאמס טימ םיוא
 ,טםײװ ״זיקראמ״ .רעדלעפ ענעסקאװאב צנירג עטמיוזאב״דלאװ
 ־ניליצ־ףלעװצ םעד טזאל רע ןוא רעה ןײז טוג טכאמ סע סאװ
 ןבאח רעפאש ןוא רצה .גנאג ןלופ ןײז ןיא ראטאמ ןגידרעד
 ןענעז ײז ןוא זײפש ךעלגעט־גאט רעײז זיא ראפצג .ראפעג ביל•
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 עניװ רעד .טיורב ןכעלגעט םעד ךאנ יװ ,ךאנרעד גירעגנוה
 רעד .קפולרעדניא ראזו םעשטיװעקדױ ןופ ןטשער יד טגארט
 סיא טפראװ ןוא םמערא רעטנזיוט טימ סורא םיא טמענ טניװ
 .טוג םיא טכאמ םאד ןוא — םמערא רעטנזיוט םיוא םיורא
 ־וצ א ןטימעגםיוא ראה א ףיוא םיוק םאװיראנ טאה ״זיקראמ״
 ,םיוטש׳ײה םעד ןפילשעגכרודא ,ןגאװיײה א טימ םיוטשנעמאז
 ןוא — ןקאב םעשטיװעקדױ ןםימשעג ןבאה ןעמולב ןוא ןעגנאז
 ןרעװ ןזומ געװ ןפיוא ןליבאמאטיוא עלא .טוג םיא טכאמ םאד
 רע זיא טא .ךיז רעטניה טזאלעג ןרעװ זומ ץלא ,טגאיעגרעביא
 ׳נגיוא ןײא ןיא .בײװ ןפאלעגכרוד א ןיא ןײרא טשינ רעיש
 ןגאװ רעד - טײז א ןיא ןוטעג׳עװעריק א ״זיקראמ,, טאה קילב
 קיטש א ןםירעגטימ ,געװ ןופ םיוב םעד טריראב טראה טאה
 ןוא רעה — ןראװעג־טגיטעזעג זיא טיטעפא-ראפעג רעד .עראק
 טימ ןעמ טילפ יוזא .ןקילב ענעדירפוצ טימ ךיז ןשיוט טכענק

 .ןײרא טאפאצ ןײק טײלגאב ראפעג רעד
 ״לאװ ןופ םיוא ךיז טלײש ם^װ ,גערב רעגידמאז רעד
 ןיא טירט עכעלעמאפ טימ גיטרארעדניק טײג ןוא לגרעב ןגיד
 •ןעילימאפ — רעבײל עטעקאנ טימ טצנאלפעגםיוא זיא ,ןײרא םי
 ״ניק ןוא למרומעג־רעבײװ ,םורבעג-םי ,ןצנארק׳רעדניק ,ןפורג
 .ךאװ״ ףיוא ןענעז רענעמ יד ,גאטימכאנ חבש זיא׳ם .ליפש־רעד
 ״עג א ,טדערעג ןרעװ ןכארפש עלא .ןעמוקעג ןליופ ןופ ״דנע
 •םעילאװכ םעד ןופ טײלגאב םוצ ,בײל טעקאנ ןופ שיור
 עכעלשטנעמ םאד טמוטשראפ ,גערב ןגידמאז ףיוא יירעשטאפ
 •ןשטנעמ טימ גערב םעד טצנאלפאב קילג גידהחפשמ .ןושל
 ךיז טכוז שטיװעקדױ ...רבדמ רעד ןיא ןעמולב יװ ,דײרפ
 ״אב ,ןרעװ וצ טנעקרעד ארומ טאה רע :םיוא לקניװ גיאור א

 ליװ רע ,ןײנ ;ןדער וצ עטױלאװ ןגעװ ןוא ןפערט וצ עטנאק
 רעבא טור עיצאלפניא ןופ םונהיג םאד .טנײה רעמ טשיג
 עדנטײלגאב א יװ ײרטעג ךאנ םיא טײג םע ,טשינ לאמנײק
 רע לאמא ליװ רע ,ןםעגראפ ,ןעורםיוא ךיז ליװ רע .קנערק
 גנאל יוזא ,גנאל יוזא ןיוש זיא רע .ןײז —שטיװעקדוי—ןײלא
 •אד ,עטױלאװ ןעװעג זיא רע - ןעװעג שטיװעקדױ רעמ טשינ
 טשרע ...רעצעלפ ןוא רעזײה ,ןקנארפ ,ןקראמ ,ןטנופ ,ןראל
 ״םי ןגידמאז ןפיוא ןגיוא עטכאמראפ טימ טגיל רע ןעװ ,טציא
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 .ראי ףלעװצ ןיוש טילפ רע 18 ׳ליפעג םאד רע טאה ,גערע
 .טלאהפא ןא ןא רע טילפ ןעמוקעג לכש םוצ זיא רע טײצ
 .ןײרא ןרערנא םעד ןיא שינעעשעג ןײא ןופ םיא טגאי ןעמ
 ,המחלמ — ןײטש ןבײלב טשינ טלעװ יד ליװ טונימ ןײא ףיוא

 ן8 ״.עיצ8זיר8ל8װ ,ןענעבנג־ץענערג ,גירק־רעגריב ,עיצולאװער
 טקנעב רע .ראפעג וצ ראפעג ןופ םיא טבײרט טור ענעעזעגמוא
 ־נגיוא ןײא ,ןלעטש וצ דרע רעד ףיוא ךיז טונימ ןײא ףיוא
 ז8 ,ליפעג םאד רע טאה טציא .ןפאכוצפא םעטא םעד קילב
 .םיא םור8 ךיז טײרד ^םורא רעצנאג רעד ראנ ,טור ןײלא רע
 טימ טלעװ עצנ^ג יד — ןײנ ,ןשטנעמ יד טימ גערב־םי רעד
 םורא ךיז טײרד םנדלוג ,ןטנופ ,ןראלאד ,ןקנארפ עריא על8
 ־יפעג וצ ךיז לײװ עגנאל 8 טמענ םע .דאהאראק א יװ םיא
 טראד ,גערב רעד אד — ןגיוא יד םאזגנאל טנפע רע .ןענ
 ,ןטנופ ,ןקנארפ .טרא ןײא ףיוא טײטש טלעװ יד .םי רעד

 ,תמאב טור שטיװעקדױ ןוא .ןטקנופ עשיפארגאעג ןרעװ ןראלאד
 רע ןוא ןײרא םי ןיא טקוק ,דמאז ןיא ןגיוצעגםיוא טגיל רע

 זטוג יװ ,טאג ,ךא ...טשינ טילפ רע ,טשינ טילפ
 ־רעטנוא ,ןעז וצ ,ןעניואװעגוצוצ ןא ךיז טבײה קילב ןײז
 ןופ טשאררעביא טרעװ קילב ןײז .ןכאז ןוא ןשטנעמ ןדײשוצ
 םע טרעװ ,ףיורעד ןעור ןגיוא עגײז שטאכ .דליב םעגעגנא ןא
 ־עג ןכעלרעניא ןעמיראװ םעד ךרוד טסואװאב טשרעמוצ םיא
 טשינ טגיל יז .יורפ א טעז רע ,ץראה ןײז ןא־טליפ םאװ ,ליפ
 ,םיפ עזיולב עריא טקרעמאב רע טאה טשרעמוצ .םיא ןופ טײװ
 ןענעז טנעאנ יוזא — רעפרעק ןײז טריראב טעמכ ןבאה סאװ
 טגיל יז ,ןעזעג טשינ םיא טאה יורפ יד .םיא ןבענ ןעװעג ײז
 ,דניק גירעי־ײרד טעקאנ א טימ ךיז טליפש ןוא ךיוב ריא ףיוא
 ־פיוא ןענעז ןקור ןוא טנעה עריא .סנפאקוצ ריא טײטש סאװ
 ןיא ןםאגעגנײרא זיא סאװ ,רעפרעק לײט רעד ןוא ,טקעדעג
 •טעקאנ ריא יװ ןעיניל עריא רעמ טארראפ ,םױטסאק־דאב ריא
 .טכ8ל יז ןעװ ,עמיטש ריא זיא טעקאנ ןטםרעממא ראנ ...טײק
 ךיז טיג יז ןוא טשינ םיא טקרעמאב יורפ יד םאװ ראפרעד
 םעד טימ דײרפ רעכעלרעטומ רעלופ ריא ןיא טרינעשזמוא פ§
 ןופ תודע ןא זיא רע זא ,ןשטיװעקדױ םיוא ךיז טכאד ,דניק
 ךעלגעװאב ןײז ,ףוראב רעדנגערפיוא ןײז .ענעצס רעמיטניא ןא
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 •יפענ ךיז טאה רע עכלעװ ןיא ,ןראפעג עגידנעטש יד ,ןעעל
 ...טכעלשעג ןשירעבײװ םוצ גיטליגכײלג טכאמעג םיא טאה ,ןעג
 ןופ ןגיוזעגםיוא ,עיגרענע עצנאג ןײז טכיורבראפ ןבאה ײו
 טאה רע ,םיא ןגילײװגנאל ןעיורפ ...טפארק-ךראמ ןײז םיא
 ׳עגפא ןצנאגניא ײז ןופ ךיז רע טאה סנטצעל ,ײז ראפ ארומ
 רעכעלרעטומ רעד ןופ קילבנא םײב ,לןןמןןטימ ;^ד רעבןן .טניואװ
 טכאמ ם^װ ,ןראװעגףאװ ליפעג א ם1יא ןיא זיא ,טײקכעלטרעצ
 ,גיטײצנײא םיא טמוטשראפ םאװ ןוא ךעלקילגרעביא םיא

 ןריולראפ ןײז רעביא טײקגירעיורט ןיא ןײרןן םיא טגנערב
 ׳8י דעצנאג רעד םיא טריםערעטניא םאװ ,םעלןן ךאנ .ןבעל
 ׳ײה יד ?עטױלאװ ןופ לדנןןה ןטימ ן§׳טריפ רע ם^װ ,דיר
 ןעװ — ?טפיוק רע םאװ ,ןסרעװ עלאער יד ,רעצעלפ^ יד ,רעז
 טעװ ףוס׳לב-ףוס זא ,גילײװטײצ יװ׳ייס זיא םע זןן ,טסײװ רע
 ןיא םיא ןופ טאה ןעמ יװ יוזא ,ןעמענוצ םיא ןופ םע ןעמ
 ׳עג ט$ה רע םזןװ ,קירבאפ׳ליטסקעט יד ןעמונעגוצ עװקסאמ
 עלאער ערעדנא יד יװ יוזןן זןפיולטנא ןוא ןזאלרעביא טזומ
 ןבעל ץנןןג ןײז זא ,ראפ םיא טמוק םע ...װעיק ןיא ןטרעװ
 טאה רע סאװ ,ןקירבאפ יד ,רעזײה יד — ליפש 8 ןעװעג זיא
 ׳ראפ עטךערעגנײא ראנ ,עלאער ןעװעג טשינ ןענעז ,טגאמראפ
 םאװ ,ןקנארפ יד ,םנדלוג יד ,ןראלאד יד ךיוא יוזא ןוא .םנגעמ

 ׳נײא םאד .ליפש א ןטימניא טײטש רע .ןײא טציא טלדנאה רע
 •ראטש רעד ,יורפ עדנכאל יד זיא עכעלקריװ ןוא עלאער עגיצ
 ׳עגםיוא אד טגיל סאװ ,רעפרעק רעכעלרעטומ רעטנוזעג ,רעק
 ןצנאט טזאל יז סעכלעװ ,דניק עטעקאנ סאד ,םיא ראפ ןגיוצ
 !טרעװ יד זיא םאד — דײרפ ריא ״ןכאל ריא ,טנעה עריא ןיא
 סאד טגאיעגכאנ ךיז טאה רע ןכלעװ ךאנ ,עגידעביא םעלא
 ןבעל ענעגײא םאד ראפדעד לאמ ליפיוזא ןוא ןבעל עצנאג
 ׳ראג רעטײװ ןוא — שזארימ ,ליפש רעטיול זיא ,טלעטשעגנײא

 ...טשינ
 םעד ןעניוטשדעד םיורג ןײז וצ רע טקרעמאב םיצולפ
 וצ וצ טציא טײג ןוא םי ןופ רעםאנ א םיורא׳טמוק סאװ ,ןאמ
 ׳רעגנױ רעשיליופ רעד ךאד זיא םאד .םיא ןעק רע .יורפ רעד
 םורא ךיז טײרד םאװ ,קינלזמ׳םילש רעד ,שטיװאניבאר קישטנאמ
 ׳נגעג ראוטארט םעד ףיוא ,גיצנאד ןיא עזרעב רעצראװש רעד
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 עטױלאװ טימ רעטגוא׳טלדגאוד ,זיוה-עפאק ןיא ,זיוזוטאר רעניא
 ,שימאק יװ .ןײרא קאז ןדגילב ןיא רע מפערט גידגעטש ןוא
 ךיוה .גוצנא-דאב ןטכײפ ןײז ןיא סיוא־טעז רע גירעבאלש יװ
 טימ ,גגירעה רערעגאמ א יװ ראד ןוא גגארד א יװ רע זיא
 ,םיגפ ןײז זיולב טשיג ,ןםקאװאב דראב רעצראװש רעסיורג א
 ,בײל ןלײט עלא .סיפ יד ןוא ץראה םאד ,זלאה ןײז ךיוא ראג
 יד ןופ ...דרעב ןבאה ,םױטםאק־דאב ןײז ןופ סיורא-ןקוק סאװ

 שטיװעקדױ .רעב טענעגאװצעגפא ןא ןופ יװ רעסאװ טניר ראה
 ןאמרעגנױ רעד ידב ,טנעה עניייז ןשיװצ םינפ סאד ןײא״טבארג
 -׳אאב רע .םיא וצ ןײגוצ טשינ לאז ,ןענעקרעד טשיג םיא לאז
 רעד ,טשינ ךיז רע טמעש יװ .לראפ סאד גיטשרוד טעטכאב
 ךיז טלאװ ,שטיװעקדױ ,רע ?טײקטעקאנ ןײז ןיא ,קינלזמ־םילש
 -ראפ טציא .ךלויד אזא ןיא יורפ א ראפ ןזיװאב טשינ לאמנײק
 ךיז טצעז יורפ יד ...טשינ ךיז טדאב רע םאװראפ רע טײטש
 יװ .קאר־דאב ןוא ךוטנאה א טימ ןגעגטנא םיא טלײא ,ףיוא
 דנריר יװ ,פא םינפ ןופ רעםאװ סאד םיא טשיװ יז ךעלרעטומ
 יד ,ןקור םעד ןײא םיא טבײר ,ךוט םעד טימ םיא טקעדאב יז
 ,וצ סע טמעג רע ןוא .ןליקוצ טשינ ךיז לאז רע זא ,סעצײלפ
 -םנאמ לײט״ .ןעמוקעג םיא טלאװ סע יװ ,קינלזמ-םילש רעד
 אזא טגאמראפ ןוא — טשינראג אזא .לזמ ןבאה ןעניושראפ
 -עקדוי זיא ,סנגירעביא .ןײש יוזא טשינ זיא יז ,ןײג .״רצוא
 ראנ זיא יז .טײהנײש-ןעיורפ ןײק ףיוא ןיבמ ןײק טשינ שטיוו
 יוזא טקנופ — ךעלבײװ יוזא ,ךעלרעטומ יוזא ,ךעלריטאנ יוזא
 טליפשעג ךיז דניק םעד טימ רעירפ טונימ א ראפ טאה יז יװ
 טײרפ יוזא ,קילג ןופ טכאלעג טאה רעפרעק רעצנאג ריא ןוא
 יד ןיא םיא טקוק יז יװ .קינלזמ-םילש םעד טימ טציא ךיז יו
 ײז טראש ,ראה יד רעגניפ עריא טימ םיא טמעק ,ןײרא ןגיוא
 ןופ טכאל רעפרעק רעצנאג ריא ןוא ןגיוא ענײז ןופ קעװא
 ״דאב ריא ןיא זיא סאװ ,רעפרעק לײט רעד — ײברעד דײיװו
 ןופ םיורא ךיז טםיג םאװ ,רעפרעק לײט רעד ןוא םױטסאק
 — לטערב-טסורב ןוא זלאה יעלופ ריא ,טנעה עטעקאנ עריא ,םיא
 טקנירט רעגניפ יד ןשיװצ .ךעלקילג זיא ןוא ךיז טײרפ ץלא
 רע ,ןײנ .עריא גנונעװאב עדעי ןגיוא ענײז טימ שטיװעקדױ
 ריא ראנ ,טײקנײש עשירעבײװ טסײה םאד יצ ,טשינ טסײװ

 .3 ,סנורגפא םײב ,שא םולש
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 עריא ןוא ,סאד טוט יז תעשב ,טוג ךעלרעטומ יוז8 זיא םינפ
 ,ןוז רעד בילוצ ןײא־טערומשז יז עכלעװ ,ןגיוא־ריב ענײלק
 שיטאידיא םגאמ ריא ןיא עביל ליפ יוזא טימ ,ףיט יוזא ןקוק
 טשינ ןשטיװעקדױ וצ רענײק ךאנ טאה לאמנײק ...ןײרא טינפ
 טאה טציא ןוא ...ןײרא םינפ ןיא קורדסיוא אזא טימ טקוקעג
 עטעקאנ םאד ןעמונעגנא טנעה עםאנ ענײז טימ טאידיא רעד
 ןוא ןראװעג-טלאק זיא דניק םעד .ײז ןבענ טײטש םאװ ,דניק
 ,דניק םאד רעטומ יד טגיאוראב טציא .טנײװעצ ךיז טאה םע
 ־עגכרודא דמאז ןוא ןוז ןופ ,רעקראטש ריא ןיא סע טלאה יז
 טנעה יד טימ ןוא — םע טעילוט ,םע טגיװ ,םיוש רעטציה
 ,ןבײרוצנײא ןקור םעד טאידיא םעד ףיוא טשינ ץלא יז טרעה
 םיורא ראג יז טמענ טציא .ןשיװאוצפא ךוטנאה ןטימ ןעינק יד
 ,ןטלקיװעגנײא־ריפאפ ןיא ,ןשימײה א קאז ןטקירטשעג ריא ןופ
 רעד ,וצ סע טמענ רע ןוא .ןםע וצ םיא טיג ןוא טינשרעטוב
 ךיז טקוק רע .ןעמוקעג םיא טלאװ םע יװ ,סע טםע ,טאידיא
 יםאנ ןופ מרעטיצ ,ןײלא טציז רע .ריא ףיוא םוא טשיג לאמוצ
 פיא טרעה יז ןוא טינשרעטוב ןײז גיאור ךיז טםע ןוא טײק
 ־םילש אזא ךיז טײרד ...ןקוק וצ ןגיוא יד ןיא ףיוא טשינ ץלא
 ךיז טםקוק וד ,םיפ יד רעטנוא ךיז טרעטגאלפ ,םורא קינלזמ
 •ראג טלאפ ריד ,טשינ טםייװ וד ןוא םיא ףיוא םוא טשינראג
 אזא םײהרעדניא ךיז ײב ואװ־ץעגרע טאה רע זא ,ןײא טשינ
 עלא טימ ,וד םאװ ,ןטלאהאב קילג אזא ,טקעטשראפ רצוא
 טימ ,ןטפעשעג ןוא רעזײה ענײד עלא ,ןראלאד ,ןטנופ ענײד
 ״ראג א ,שזארימ א י־,ליפש א טםיב - ,ןשינעגילק ענײד עלא

 ,״ןצראה ןיא סיוא ךיד טכאל רע ןוא ,םיא ןגעג טשינ
 םורא־ןטניה ןוא ,שטיװצקדױ ,ןביוהעגפיוא ךיז טאה רע
 םיא לאז קישטנאמרעגנוי רעשיליופ רעד זא ,ךיז טכײלשעגקעװא
 אד ךאנ םיא ןאק רע ,השעמ א ףיוא הישק א ,ןקרעמאב טשינ
 הצע ןא .עטױלאװ ןגעװ םיא טימ ןדער ןעמוקוצ ןוא ןענעקרעד
 ־טימ זיא ןשטיװעקדוי .ןלעטשראפ םיא בייװ םעד ראפ ,ןגערפ
 רעצנאג רעד ךעלךנעטשראפמוא ,ףוראב ןײז ןראװעג־םאמנ לאמא

 עצנאג םאד ןראװעג־ראלק לאמאטימ טציא םיא זיא םע .לדנאה
 ךיז טאה רע .טלעװ רעד ןיא ןא־טײג סאװ ,ליפש עגיניזמוא
 א ףיוא ,העש ראפ א ףיוא שטאכ ןופרעד ןוטסיוא טלאװעג
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 ןיא ,תורכיש־טלעג םעד ןופ ךיז ןרעטכינסיוא ,גאט ןבלאה
 ןיא ןראפעגקירוצ ט^ינ םעד בילוצ זיא רע .טקעטש רע ןכלעװ
 ןםרוק יד ,ןםרוק עגידגאטימכאנ יד ןרעװ־ראװעג ארױב ןײו
 עטםגיטכיװ יד ןעװעג ןענעז סאװ ,עזרעב רעצראװש רעד ןופ
 ןעגנילקנא טזאלעג טןןה רע .טפעשעג ןראפ עגידנרידיצעד ןוא
 ןײק ןלאז ײז ,ןײגמײהא ןלאז ךעלדײמ יד זא ,ארױב ןײז ןיא
 ־עגםיורא טאה סאד .ןעמעננא טשיג ןעגנולעטשאב עשינאפעלעט
 ׳גײא עכלעזא טאהעג טאה רע ,אי .גנורעדנואװראפ םיורג ןפור
 ןײז ןופ טגעלפ רע ןעװ ,ןתעגושמ עכלעזא ,שטיװעקדױ ,ןלאפ
 ־עלעט יד ,ײװצ רעדא גאט א ףיוא ןרעװ־ןדניװשראפ זןרױב

 יד ךיז ןםײרםיוא ןײא ןיא ןטלאהעג ןבאה ארױב ןיא ןענאפ
 טלעװ יד — .ךאדנאל !ךיריצ !םאדרעטסמא !ןילרעב :רעזלעה
 — ןקראמ טגנאלראפ טאה ןעמ .םוטכײר ךאנ טרעגנוהעג טאה
 ינאלבעג ואװ־ץעגרע טאה שטיװעקדױ ןוא !ןדראילימ ,ןעגאילימ
 רעדא ״זיקראמ* ןטימ ןגעװ רעביא ליבאמאטיוא ןײז טימ טעשזד

 טגײלעג ,רעמיצ־לעטאה א ןיא ןםאלשעגנײא ראג ךיז טאה רע
 ,טנאה רעד ןיא גנוטײצ רעטרירטםוליא ןא טימ ןײרא טעב ןיא ךיז
 ־ערעקרעביא עלא יד ןײגכרודא שינעכעדעג ןײז ךרוד טזאלעג
 ענײז ךשמג פאק ןײז רעביא ןעגנאגעגכרודא ןענעז םאװ ,ןשינ

 ערענאיצולאװער־לאיצאס ענײז ןופ — ראי גיצנאװצ־ןוא־ןביז
 ־עטױלאװ ןגיטציא ןײז יצ זיב ,המחלמ רעד ראפ ןופ ןעגנומיטש

 ...לדנאה
 ןופ ןבײלבנםיוא םאד ןזיװעגםיורא ךיז טאה לאמטפא
 םעד ןיא םיראװ ,טפעשעג ןראם לבאטיפארפ רעײז סלא ארױב
 -יא ןעמוקעגראפ ןטלעז־טשינ ןענעז טפעשעג־עטױלאװ ןשילאקיזיר
 ןצענ ןבאה שיפלאװ ענעעזעגמוא עסיורג יד .ןעגנושאררעב
 וצ ידכ ,עיצאלוקעפש ןופ םי ןרעטםניפ םעד ןיא טײרפשראפ

 עשיליופ־ךעלטסירק יד ,טנערוקנאק ןײז .ךעלשיפ ענײלק יד ןפאכ
 ־לדא ײװצ יד ןא־ןריפ סע רעכלעװ טימ ,לדנאה־ןטױלאװ ראפ קנאב
 ןופ — רעקנױ רעשטײד א ןוא ףארג רעשיליופ א — טײל
 ןגירקעג טאה שטיװעקדױ זא ,טשטײטעגםיוא םע טאה ,גיצנאד
 ,״לאהאק״ ןשידײ ןלופשינמײהעג ,ןכעלטלעװלא ןופ קנואװ א
 ךיז געט ײװצ יד לאז רע זא ,זיראפ ןיא ןײלא ןדלישטאר ןופ
 ־נא םעשטיװעקדױ ,ךיז טײטשראפ ,זיא םעד בילוצ .ןטלאהקירוצ
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 ן3אח ײז ןוא ׳ןגיוא ערעײז ןיא ןראװעג־טרענימעג טשינ ןעז
 ...גנודניבראפ׳םטפעשעג ןײז טכוזעג רעגירעפײא ךאנ

 שטיװעקדױ .גירעגנוה זיא רע זא ,טנאמרעד ךיז טאה רע
 עכעלרעפרעק א יװ ,רעגנוה םעד ןדניפמע טשינ לאמנייק טאה
 •ארטא לדנאה ןײז ךרוד זיא רע יװ יוזא טקנופ .שינעפרעדאב
 עפרעדאב עכעלרעפרעק ערעדנא ןופ ןראװעג׳טיוטעגפא ,טריפ
 רע .רעגנוה םוצ ןעװעג-גיטליגכײלג ךיוא רע זיא יוזא ,ןשינ
 מע םיא יװ ,גיניזטםואװאב טליפעג רעמ רעגנוה םעד טאה
 ׳אטםערא ןיא ״זיקראמ״ ןופ ןריפ טזאלעג ךיז טאה רע .ןדניפ
 טנײפ ךיז טאה שטיװעקדױ •אניזאק רעד ןיא טשינ ,ןײנ .ןאר
 זא ,ךאד טםײװ וד״ - רעטרע עדנלאפפירא ןיא ןזייװאב וצ
 םוצ רעזײבעג טימ רע טגאז — ״!אניזאק ןיא טשינ ײג ךיא
 םיא טריפראפ רעגעי ןוא .שטנעמ םענעגיוצעגרעביאירעדעל
 ׳ראפ סע ואװ ,לאקאל׳ץנאט םענרעדאמ ןרעײט א ןיא םיעכהל
 ׳טשרע יד ןוא רעלדנעה־עטוילאװ ,ןטנאלוקעפש עםיורג יד ןרעק
 ׳אב סעשטיװעקדױ ןא־טפענ ״זיקראמ״ .םעקטוטיטסארפ עגיגנאר
 ןיוש טריפ רע ביוא .גנוגידײלאב עכעלנעזרעפ סלא טײקגדייש
 ,טכעה רעםיורג א ןײז לאז דיי ןײז זא ,רע ליװ ,דײ א אי
 ליװ שטיװעקדױ ...רעטרע עגיםאלק׳טשרע יד ןיא ןרעקראפ ל§ז
 םיא טאה לעטאה׳ד׳רטעמ רעכעלטאטש רעד רעבא ,ןפיולטנא
 .טײקכעלנעזרעפ ענעעזעגנא ןא זיא שטיװעקדױ .טקרעמאב ןיוש
 ןעגנודניבראפ עשידרערעטנוא טגזה רע״ .םיא ןגעװ ןדער עלא
 ןוא - זיולב םיא ןופ קנואװ ,״טלעװ רעםיורג רעד טימ
 טײקגינעטרעטנוא רעשיאקאל טימ ״...!ןרעװ׳ךײר ןאק ןעמ
 ׳עפש עלא ענײז ײב .לשיט א וצ רעעזפיוא רעד וצ םיא טריפ
 טכײל ךיז טרילראפ ,ןדיישאב שטיװעקדױ זיא ןטפעשעג׳עיצאלוק
 סאװ ,טלעטשאב רע ,טםיירד טשינ זיא רע ,ןרעמיצ עגיטכיל ןיא
 יד וליפא ,רעביא עלא טזאל רעעזפיוא רעד .םיא טגאז ןעמ
 ׳נעהנגײא ןײלא ןשטיװעקדױ טנידאב ןוא ,טםעג עטסנעעזעגנא
 גירעפײא עלא ןענעז עכלעװ ,ןעיאקאל יד פא׳טגאי רע .גיט
 ןײלא םע טייטשראפ שטיװעקדױ .ןשטיװעקדוי ןענידאב וצ
 ןטוג םעד בילוצ רשפא זיא םע זא ,טנײמ רע .סאװראפ טשינ
 ׳פיוא רעד ןעװ ראנ .םיא ןופ ןטראװרעד ײז סאװ ,טלעג׳קנירט
 טײקגיםײלפ רעשיאקאל רעצנאג ןײז טימ םיא טגגאלרעד רעעז
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 טנאה רעד ןיא ןקעטשנײרא שטיװעקדױ םיא ליװ ,שיפ ענײז
 ,טײרגעגנא םיא ראפ מלאה רע סאװ ,טלעג־קנירט לריפאפ םאד

 םעד טאטשנא .ןעןנענוצנא םע ,רעעזפיוא רעד ,פא ךיז רע טגאז
 ,עגידנטעב ראפ א םינפ סעשטיװעקדױ ןיא םיוא רע טלעטש

 :ןגיוא עגידרעראגש

 רימ ראפ סאװטע טליװ ריא ץכױו ,שטיװעקדױ רעה —
 ךיא .טראפשעגפא טלעג לסיבא באה ךיא ,ךײא טעב ךיא .ןוט
 וצ םע טמענ .ןרעװ סיורעד ןגראמ טעװ סע סאװ ,טשינ םײװ
 טיול םעפע רימ ראפ טפיוק ןוא ,ךײא טעב ךיא ,רימ ןופ

 ...ןעזגײא רעײא

 .ןראװעג־רעיוז ןםע םאד זיא ןשטיװעקדױ
 ׳ראפ טונימ א ףיוא םיא רעעזפיוא רעד טאה םיוק ראנ
 ןגירעביא ןא ןעגנאלרעד וצ דײרסיוא ןא ןרוד ךיז טאה ,טזאל
 ,טגיטיונעג טשינראג ךיז טאה שטיװעקדױ ןכלעװ ןיא ,רעלעט

 טאה רעעזפיוא רעד ןכלעװ ,רענלעק רעד םיא וצ ןגירקעגוצ
 .ןשטיװעקדױ ןענידאב ןופ ןטלאהעגקירוצ גיםײלפ יוזא רעירפ

 ךיא ,ןאמירא ןא ףיוא תונמחר טאה ,רעה רעגידענג —
 טלעג לםיבא טראפשעגפא ,םײהרעדניא בײװ קנארק א באה
 ׳רעד .ןוט וצ טימרעד םאװ טשינ םײװ ךיא ,רעטלע רעד ףיוא
 ־אװ רימ ראפ טפיוק ןוא רימ ןופ וצ םע טמענ ,ךײא טמעראב
 טנאה רעד ןיא טקעטשעג רענלעק רעד םיא טאה — ,עטױל

 .ריפאפ ןיא טלקיװעגנײא לקעפ א ןײרא

 ׳דױ ךיז טאה — זןעמעטעפא טזאל ,ןליװ םעטאג םוא —
 !אד ךיוא — רענלעק םײב ןטעבעג שטיװעק

 .ךיז ןופ ןםע סאד טקורעגקעװא טאה רע ןוא

 רעגלעק םעד װא רעעזפיוא רעד ןעמוקעגקירוצ זיא דלאב
 .ןשטיװעקדױ ןופ ןבירטעגפא

 !טסאג םעד וטסגיטםעלאב סאװ —

 טלעג ןײמ ךיוא ליװ ךיא ,בײװ קנארק א באה ךיא —
 .ןטעבעג ,גידנעײגפא ,רענלעק רעד ךיז טאה — !ןעװעטאר

 גידװענח־ץראװש א ןסעזעג זיא ןשטיװעקדױ רעביאנגעג
 יז .טליהעגנײא לאש רעטרילאק א ןיא ,טעקאנ׳בלאה ,לדײמ
 ףיוא .ןשטיװעקדױ ןופ ןגיוא יד ןעמונעגפארא טשינ טאה
 ׳עג ןוא טעדנעװעגנא קילב ןפיט ריא יז טאה םינפוא ײלרעלפ
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 םע טאה רע .ןגיוא סעשטיװעקדױ ןיא ךיז ןעפפשטוצנא טכוז
 רע ידפ ,ןםע ןיא ךיז טפיטראפ ,טלטיורעג ךיז ןוא טקרעמאפ

 .ןקוקנא ןפראדאב טשינ יז לאז
 וצ רעװ ךיז טשטילג סע זא ,טליפרעד רע טאה םיצולפ
 ןעװעג ױא םאד .לצעק א יװ םיא וצ ךיז טעלג ןוא םיא וצ

 .לאקאל ןופ ״עקטענאםנאש עשינאפש״ עטמיראב יד
 ׳אפש״ יד טאה - ,המותי א ןיב ךיא ,שטנעמ רעטוג -
 -,שידײ רעקאטםילאיפ ןטוג א ןיא ןדער וצ ןביוהעגנא ףירעינ
 ךיא ,טלעג לםיבא רעמוז םעד ךרוד טנידראפ רימ באה ךיא
 ײב םע טמענ .ןרעװ םיורעד טשינראג לאז םע זא ,ארומ באה
 טסײװ ריא זא ,טגאז ןעמ .םעפע רימ ראפ טפיוק ןוא רימ

 .טוג זיא׳ס םאװ

 ײװצ יד ןפעזעג ןענעז לקניװ ןעמעװקאב ןטײװצ ןיא
 םינפ ןפיוא ןטינש טימ רענײא .״ץנערוקנאק״ רעד ןופ ןרעה
 רע שטאכ .גיוא ןיא לקאנאמ א טימ ןוא ןלעוד עכעלטנגױ ןופ
 ,סנטײװרעדנופ ןשטיװעקדוי טימ טסירגאב טלאק טאהעג ךיז טאה
 .גנוטכאראפ רעגידנרפדאפםיורא טימ טכארטאב םיא רע טאה
 טאהעג טאה רעכלעװ ,ןרעדנא םעד ןיא טמורבעגנײרא טאה רע
 ׳אר ענײז ןסע ןטימ ןעמונראפ ןעװעג זיא ןוא לדרעב לעג א

 :ןגינעגראפ ןײז ןיא ןרעטש טזאלעג טשיג ךיז ןוא סעק
 טשרעמוצ .תורצ עלא םיורא םאד ןעמוק ײז ןופ —
 ײז ןכאמ טציא ,ןטםירק יד ןשיווצ טכאמעג׳המחלמ ייז ןבאה

 .ןרעװ׳ךײר ריא ןופ ןלאז ײז ידפ ,עיצאלפניא יד
 ;טלעג םאד ײז וצ ןטםירק יד ןעגנערב ךאד ןוא —
 — !ןײרא טנאה רעד ןיא םיא סע ןפוטש ײז יװ ,ןעזעג טםאה
 יד ןופ ךעלסיפ יד גידנגאנפא ,טגאזעג רעטײװצ רעד טאה

 .םעקאר

 טגינײאראפ ןענעז ײז זא ?רעדנואװ רעד זיא םאװ —
 יװ ,םעד ךרוד ײז ןםײװ ,״לאהאק״ ןלאנאיצאנרעטניא ןא ןיא

 .ןרעכײראב וצ ךיז ןוא ןגײלוצפא טלעג רעײז ייזא
 םײב טציא ךיז' טניפעג שטיװעקדוי זא ,םלאפנדעי —
 זומ ,ארויב ןײז ןיא טשינ ןוא אד עזרעב רעד ןופ ןסילש
 .ןרעװ וצ ראװעג םיא ןופ ןעװעג טוג טלאװ׳ס .ןײז םעפע
 -אר יד ןסעגעג טאה סאװ ,ןאמ רעד טאה — ,ןוט סע װאורפ
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 .גיוא ןיא לקאנאמ םעד טימ ןרעדנ^ םוצ ןעקנואװעג םעק

 ׳ינאפש״, רעד ןופ ןראװעג-רוטפ שטיװעקדױ זיא םיוק
 וצ ןעזעג רע טאה ,טלעג לקעפ ײא טימ עקטענאסנאש ״רעש
 גיוא גידנעלכײמש א ןוא טנאה עגנאל א טקערטשעגםיוא ךיז

 .לקאנאמ ןטכיוידראפ א ןופ

 ׳כאנ יד ןסילש םײפ ,טציא ?אד טציא זיא ןאפ רעד —
 םעפע זומ םעד ןיא ,א ?ארױב ןיא טשינ — עזרעב־גאטימ

 !ןקעטש

 -ײװצ רעד טלכײמש—?ןגאז ריד םע רע טעװ טשינא —

 .סעקאר יד ןופ ךעלםיפ יד גידנגאנ ,רעהא שיט ןײז ןופ רעמ

 טםײװ ריא ?ןגאז טשינ םיא םע ךיא לאז סאװראפ —
 ־אנ טנײה .ןםאלשעג ןענעז םעזרעב יד ?ןײלא טשינ ןעד סע

 !קראמ םעד טשינ ןעמ טריט

 ׳ירעגײנ ןיא ןרעה יד ןגערפ - ?ןעשעג זיא סאװ —
 .קערש רעג

 ,ןליופאב טאה להק רעשידײ רעד ןוא תבש זיא טנײה —
 ןופ ןעגנורימאנםושןײק.ןײז־ןםאלשענ םעזרעב יד ןלאז תבש זא
 .גיאור רעטײװ טסע ןוא שטיװעקדױ פא ײז טרעפטנע — ,קדאמ
 ףױא ליבאמאטיוא ןײז ןיא ןגײטשנײא םײב ךאנ ראנ
 ׳לאקאל ןיפ יאקאל יעטלא רעד םיא ראפ ךיז טאה ,סזןג רעד
 :ןגיובראפ טײקגינעטרעטגוא טימ םראפינוא־״לארענעג, ןײז ןיא

 ..!רעה רעגידענג —
 .טקעטשעג טנאיד ןיא לריפאפ א םיא טאה שטיװעקדױ

 וצ סאװ ,ןעבעג טאר א רימ יז ןעװ ,סאד טשינ —
 !ןפיוק

 !ןראפ ,״זיקראמ״ —

 ?ןיהואװ —

 ועזרעב רעד ןופ קעװא ראנ ,םנײאצלא —



 3 ?ט^פ^ק

 סנירעגעװש ײװצ

 טײג ,רעמייצ־לעטגזה 8 ןיא ןדײשאב טבעל שטיװעקדױ
 ,8י — עטנאקאב .טשינ רע טאה דנײרפ ןײק .םיורא ןטלעז
 רע ,טנײמ ןעמ .ןעמוקאבםיורא ״ןעקנואװ״ םיא ןופ ןליװ עכלעװ
 עלא ןוא .ןעגנודניבראפ עשידרערעטנוא טאה רע ,ףשכמ א זיא
 -ארױב יד ךאנ .ןפיוק ןלאז ײז םאװ ,״קנואװ״ 8 םיא ײב ןראנש
 ״זיקדאמ״—זיא טםײרט עגיצנײא יד .גילײװגנאל םיא זיא ןהעש
 ׳םיוא ןװרענ יד - תעגושמ וצ זיב ןעלפמארמורא •אטיוא ןטימ

 .ןענאפשוצ
 םע .םײה רעד טימ ןדניבראפ וצ ךיז טװאורפעג טאה רע
 רעטומ יד זא ,זיולב ר§נ טםײװ רע .ןעגנולעג טשינ םיא זיא
 רעדירב ײװצ יד ,עװקםאמ ןיא זיא רעטםעװש יד ,טשינ טבעל
 ןופ טשינ טרעה רע .ןראװעג־ןלאפראפ ץעגרע ןענעז םירק ןיא
 ,םעקיװעשלאב יד ײב ןענעז םאװ ,ײװצ ערעדנא יד ןופ .ײז
 ןעמוקאבוצסיורא רעטםעװש יד ןעעז רשפא .ןסיװ טשינ רע ליװ
 ןיא טשינ ,ןײנ .ןענדדאנײא ואװ׳ץעגרע םײה א ׳םונהיג ןופ
 ףיוא ואװ־ץעגרע ,ץײװש דעד ןיא .דרע עגידנעקניז — ןילרעב

 זהנבל רעד
 ׳עג רעפטנע ןא ןענעז וױרב ענײז .ןבירשעג טאה רע

 ןטעברא ײז .וצ טוג ןעמ טרעגנוה טראד — טגאז ןעמ .ןבילב
 .סעיצוטיטסניא ץיא ץעגרע

 ׳ןוא׳ןביז ענײז טימ ,טלעװ רעד ןיא ןײלא רע טײטש
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 טפיוקראפ ךאד ןוא אחינ טשינ םיא זיא טלעג .ראי גיצנאװצ
 ןײז ךיוא ראנ ,המשנ ןײז ראנ טשינ ,וצרעד המשנ ןײז״רצ
 ןופ ןסינעג וצ ,רעמ ןנעל וצ גיאעפ טשינ זיא רע .רעפרעק

 .ןעעל
 ? ײנםפיוא ןבײהנא ןוא ןפראװ גנידצלא רשפא ןוא

 טאה םאװ וצ ? רע ליװ םאװ ? ײנספיוא ;טסייה סאװ
 טלאװ םאװ .ןײרא טוג ןירעד ךיז טכארט רע — ?*קשח רע
 -עגםיורא רע טלאװ ,טבעלעג רעטאפ רעד טלאװ ? טלאװעג רע

 רע ,ןטלאהעגסיוא רעטאפ םעד ,םונהיג ןופ החפשמ ןײז ןעמונ
 טלאװ רע .ןפאז ענײז טימ ןפעגפא ךיז ןוא םולשפ ןציז לאז
 •ירפ יד ,דנאלםור ןופ טעװעטארעגםיורא עילימאפ עגירעפיא יד
 ןוא ,ונ — ...טכאמעג-הנותח רעטסעװש יד ,טנדראעגנײא רעד
 ןײלא ךיז ראפ — ךיז ןיא ןײלא טלכײמש רע — ?ךיז ראפ
 •רעד ? ןפאה־הנותח ראג רשפא .טשינ שנואװ ןײק ראג רע טאה

 ןירעד ןיז טליפ םע לײװ ,םיא טגידײלאפ קנאדעג רעגיזאד
 טלײה רע .,.גנונעפאה וליפא םיא טיג ראטקאד רעד ...ףרואװראפ
 ןפיוהעגנא ןבאה סאװ ,ןדאטעמ עשיטילאנאאכיםפ טימ םיא
 ערעדנא ךרוד טרעצעגפיוא טרעװ ךראמ רעד ...ןעמוקוצפיוא

 ...ןעלדנאה רעגינײװ ףראד רע ...ןעגנודאלסיוא
 — .ןעקנאדעג עגיזאדיד ןופ רע טפיולטנא השופ טימ

 ןײז ןא ךעלטנגייא םיא טייג סאװ .טיוט ךאד זיא רעטאפ דעד
 ןײלא ךיז טיונ ןיא טנוה א יװ טשינ ןעד רע טאה ?החפשמ
 ,טכענ עלעקנוט ןוא רעדלעװ ערעטפניפ ךרוד טעװעטארעגםיורא

 ןיא טיוט םעד טקוקעג לאמ ליפיװ ...? קײט עכעלמײהמוא ךרוד
 ץוח א ,ןפעל ןיא ךאנ ןעד רע טןזה ןעמעװ .ןײרא ןגיוא יד
 טלאװעג םיא ןפאה ףלעװ ליפ יוזא ם^װ ,רעפרעק ןטעקאנ ןײז
 גיצנאװצ־ןוא־ןפיז ענײז טימ ןײלא טײטש רע ,ןײנ ?ןקוצראפ
 .זיולב ןוא טעקאנ סנגעמראפ ןוא תורישע ץנאג ןײז טימ ןוא ראי
 .ןםאלשעג זיא עזרעפ עלעיציפא יד .גאטנוז זיא םע

 ןיא טלאה סאװ ,רעריזירפ םײפ ןציז וצ גנאל טײצ רע טאה
 ןיא ןעמוקעגפיוא עדאמ עײנ א .םינפ ןײז ןרישזאםאמ ןײא
 ןיאןעיורפ ןכאמ ןעניושראפסנאמ ראפ ןשזאםאמ יד - גיצנאד
 ןופ ןעמונעגרעפיא עדאמ יד .עטנאגעלע רעײז ,טלאטשגא םעד
 טרישזאםאמ םיא ,עקיםקעמ ןופ טמאטש יז ,טגאז ןעמ ,ןילרעב
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 •כײל טימ ,ןעזסיוא ןשרוחב א טימ לדײמ א ,ענײא אזא טציא
 •טײ.ד-ןגירא יד ףיוא גנוריראב רעגיטײדײװצ טימ ,רעגניפ עט
 עטקנימשעג ךרוד ךרוד־ןקוק ןגיוא ראפ א .ןקאב יד ףיוא ,ךע?
 .ךעלערעה עגידנצנאלג בראפ רעצראװש ןופ ןוא ענעגיוצעגסיוא
 םענעגעלראפ ןוא טײקכעלגנירדוצ רעצנאג רעד טימ ןכוז ײז
 ־נלא .טשינ סע טקרעמאב רע ...ןפאכוצפיוא קילב ןײז לכײמש
 •ניפ עכײװ יד ןופ גנוטעלג רעגיטײדײװצ רעד רעטנוא ,סלאפ
 זיא סע — ךיז רע טגיאוראב ךעלטײ,ד>ןגיוא יד רעביא רעג
 ,ליװ יז םאװ טראד ןכאמ יז לאז ...ײברעד ןטכארט וצ טוג

 ־יפא יד ,טנײה ג^טנוז זיא סע ...ןרעיוד רעגנעל לאז סע יבא
 םאד ...עלעיציפאמוא יד רעבא .ןסאלשעג זיא עזרעב עלעיצ
 ־ריזירפ םעד דאפ ראוטארט םעד ףיוא ןםיורדגיא טכאק םונהיג
 ןופ ץראװש זיא זיוהטאר ןטלא םעד דעביאנגעג ,־טלאטשגא
 רעד ןופ רענײא רעדעי זא ,ךיז טכאד םע .רעלקעמ עצראװש
 -רע זיא ,ראוטארט םעד ןא־טלופ ןוא ךיז־טגנערד סאװ ,עגנעמ
 עשידמקעלע ךרוד םיא טימ ןדנובראפ םײהעג ןיא ואװ־ץעג
 ־מע יװ טרעדורעצ ,טזעלעגפיוא ןענעז ןװרענ ערעײז .ןטארד
 טעקשוש ןעמ .ןצנאלג ןוא ןפיול ןגיוא .סענעטנא עגידנעגנאפ
 טפיוק ןעמ ,טנעה יד טימ טכאמ ןעמ ,ךיז טלדום ןעמ ,ךיז
 זיא עזרעב עלעיציפא יד ,טנײה גאטנוז זיא םע .טפיוקראפ ןוא
 רע .עצראװש יד גידעבעל יוזא זיא עקאט ראפרעד .ןםאלשעג
 .לסעק א ןיא יװ ךיז טכאק םע ןוא טשיור ןסיורד ןיא יװ ,טרעה
 ,רעטםנעפ יד ןיא טגאלש עזדעב—היח רעד ןופ םורבעג םאד
 ־גיאורמוא ןעמ זיא טלאטשנא־דיזירפ ןיא ךיוא .ןײרא־טגנירד
 סאװ ,טעטיזעװרענ רעד ןופ טקעטשעגנא זיא ןעמ ,ןראװעג
 •עג טשינ וליפא ןבאה ןדנוק עגינײא .ןםיורד ןופ ןײרא־טגנירד
 ־טעװרעם יד טימ ךיז טשיװעגפא .ןריזאר םאד ןגידנעראפ טזאל
 שטיװעקדױ .ןפאלעגסיורא ןוא םינפ ןופ ףײז םעד ךעל
 טבראטש שטיװעקדױ .ןעשעג סאװ־סעפע זיא םע זא ,טםײװ
 יוזא ןענעז עלא לײװ ,עקאט ראפרעד ראנ .םרוק א ןםיװ וצ
 יװ ,גיאור ךיז רע טלאה ,טעטיזעװרענ רעד ןופ טקעטשעגנא

 •רעניא .קראמ ןיא ןעװעג-טריסערעטניאראפ טשינראג טלאװ רע
 ןיוש ןאק ןשטיװעקדױ .סנײא־ץלא עקאט םיא םע זיא ךעל
 ןטעלג דעטײװ גיאור ךיז טזאל רע .ןשאררעביא טשינראג רעמ
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 יד ןצלטרצצםױא ,ןפײלשףװרענ יד ,ךעלטײוד-ןגיוא יד ,ןקאע יד
 ״.טגײװש ןוא — ןשטײנק

 ,טרעדופעגפא ,טריזארעגפא ,ןםױרדביא םױרא-טטוק רע זא

 יד ףיוא לײװ א רע טײטש ,טמיראװעגםיוא ןוא טעלגעגםױא
 -נשיור רצד ףױא םורא ךיז טקוק ,טלאטשנא־ריזירפ ןופ פצרט

 § ןיא יװ טכאק ןוא טמורב ,ךיז טגצװאב סאװ ,עסאמ רצגיד

 רע ,ןײנ .ןפיל צנײז ףױא ךיז טםיגצצ לכײמש א .קאטשניב
 זא ,טשינ טביולג רענײק .ןעשצג זיא םע סאװ טשיג טםײװ
 ףױא ןעשעג זיא םצ םאװ טשינ ךאנ טםײװ ,שטיװצקדױ ,רע
 טשינראג ךעלרצניא וליפאזיא רע זא .צזרצב רצצראװש רצד

 ...זואנה םיא טוט םאד .ןסיװ וצ טריסצרצמניאר^פ
 -נעה עלא .ןטײז עלא ןופ טלגנירצגמורא דלאב טרעװ רע
 15 ,טראװ א םיא ןופ ןצמענראפ ליװ ןעמ .ןפיל עגײז ײב ןעג

 -דױ רעבא ...ןעגנירדסיורא םעפע ןאק ןצמ ןכלצװ ןופ ,טדאװ

 ,לכײמש ןשיסקניפם § ןא-טמענ םינפ ןײז ,מגײװש שטיװעק

 -טלן^פ םענײק .ןופרעד ןײמ םעד ןצװצטנורגדעד ןליװ צלא םאװ

 ,פא ײו טימ טליפש שטיװצקדױ םאװ ״לציפש םאד ןייא טשינ
 ...טײג סע םאװ ןגעװ טשינ ךזןג טסײװ ןײלא רע ז8

 ,ןשטיװאניבאר ןא רע טפצרט ארױב ץיז ןופ ריט רצד ײב
 -אר רעד זא ,טסואװעג טשיגראג״ .רצלקעמ םצד ןשטיװאניבאר

 -שרע רעד זיא — ״...רצוא אזא םײהרעדניא טאה שטיװאניב

 -עג םיראװ א .ןעניז ןפיוא םיא טמוק סע םאװ ,קנאדעג רעט

 ׳נעלקאש ,ןכיוה םעד ןופ קילבנא םײב םורא םיא טמענ ליפ
 -טשינ״ טשרע ןוא לדרעב ןטלזײרקעג םעד טימ ,ןאמנגנױ ןגיד

 ,לשולעפאק םעד טימ ,צטאפאק רעצרוק רעטשיוטעגרעביא גנאל

 ־נױ רעד .לבר א ןופ לקידאפם א ףיוא רעכיג םיוא-טעז םאװ
 ,טקוקעגמוא טשינ טציא-זיב ךיז טאה רע ןכלעװ ףיוא ,ןאמרעג
 וצ טליפ רע ,ןראװעג־טגעאנ טציא םיא זיא ,טכאמעג-לטבמ
 -רעד טשינ ךיז ןאק רע ןכלעװ ,םעט א רעביא תוכײש א םיא

 ...ןרעלק

 ־שרע רעד שטיװעקדױ טקעדטש — !שטיװאניבאר ,ךא -
 ? םעכלצזא ךיז טכאק םאװ — .טנאה יד םיא וצ םיוא רצט

 ,ןםיװ םע לאז ןעד רעװ ,ןגאז ןעד ךיא ףראדאב ךײא -
 ,טניוטשרעד־בלאה ןאמדצגנױ רצד טגאז — ?ריא טשינ ביוא
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 ׳פא ךיז ,טנצקרעד םיא טאזו שטיװעקדױ םאװ ,טײרפרעדיבלאה
 ןיא עלא ראפ םיא טימ ןדער ארװב ןײז ראפ אד טלעטשעג
 ,הברדא זשטיװעקדװ עינאפ ,ןעמ טוט םאװ ןוא — .ןגיוא יד
 ןרעװ עלא .הםנרפ ןײק טשינ באה ךיא .הבוט א דײ א טוט
 טגאז—!לזמ ןײק טשינ באה ךיא ראנ ,ךײר טפעשעג םעד ײב

 .ןאמרעגנױ רעשידיםח רעד
 - !ןקראמ ןעמ טפיוק ,גיליב זיא קראמ רעד זא —

 .ךיז ןליפש וצ יװ שטיװעקדױ טגאז
 ? הלפמ רעד ײב ,טציא —

 ךײא ײב ײז לעװ ךיא .הלפמ רעד בילוצ עקאט —
 .רעכעה ןטקנופ ןעצ טימ ןפיוקפא ןגראמ

 ...!שטיװעקדױ עינאפ —

 טגאז .ןלײט רימ ןלעװ ןטקנופ ןעצ ךאנ חוױר םעד ןוא —
 א שטיװעקדױ םיא וצ טיג — ?ןענאטשדאפ ,טשינ םענײק

 ״נעגנױ םעד רןןפ ראנ טשינ ןבאה םאװ ,ןגיוא יד טימ קנואװ
 .ןטלאגצג ןײל8 ןאמ

 א ןאמרצגנױ רעד טנאז — ,ןיוש גײװש ךיא ,ןיוש —
 .קילג ןםיורג םצד ןופ רעכײלב

 ■־וצ 8 רצדיװ .ןראװעג׳ראװעג ןיוש ןעמ זיא גאטימכןזנ
 צםיורג יד .ןטקנופ גיצנאװצ טימ קירוצ זיא קראמ רצד :לאפקיר
 םלוע םײב ,ןעגנילשנײאיטלאװצג ךעלשיפ ענײלק יד ןבאה טכעה
 _ שטיװאניבאר .ןעמענםיורא םענעשעק יד ןופ ןשארג ראפ יד
 8 םינפ םאד ,ןגיוא עשידיסח עגידרעײפ טימ ,רעכעלקילג א

 .ארױב םעשטיװעקדוי ןיא טײטש ,םגידנלארטש
 ?טפיוקעג ריא טאה ליפיװ

 .ךס ןײק טשינ —
 טאה םאװראפ ? םרעקעד ןײק טאהצג טשינ ? םאװראפ —

 ?טגאזעג טשינ רימ ריא
 ךיא ,יוא ,יוא .ןריקיזיר וצ טאהעג ארומ באה ךיא —
 ךיז טאה — !ןרעװ׳ךעלקילג טנאקעג ךאד באה ךיא וראנ

 .ןכארבעג טנעה יד ןאמרעגנױ רעד
 -עג ךײא באה ךיא זא ...ןײש טשיג ןיוש זיא סאד —

 .תױרחא ןײמ ףיוא טגאז
 רעײא ...שטיװצקדױ עינאפ ,ןא<לאמטנײה ןופ ךעבא —



 45 טנורגפא םײב

 טימ ,ןעקנאדפא ךײא ךיא לאז םאװ טימ .גילײה זיא טראװ
 טנאקעג ךאד באה ךיא ?שטיװעקדױ עינאפ ,םאװ טימ ?םאװ

 ? ןרעװ־ךעלקילג ךײא ךרזד
 שטיװעקדױ — ?ןעקנאדפא רימ טלאז ריא םאװ טימ —
 ןרעטש רעגיטנז^ק־ריפ ,רעמײרב ןײז .טונימ א טרעלקעג טאה
 — ,ןגיוצעגםיוא ךיז טןןה זאג-ץיפש ןײז ,טשטײנקעג ךיז טאה

 ...גאטימ ףיוא ךיז וצ ןדאלנײא ךימ טגאק ריא
 דײ רעד טײטש — ?גאטימ ףיוא רימ וצ — ךײא —

 .גנורעדנואװראפ ןוא דיירפ ןופ ןריולראפ
 ,בוטש רעשידײ ןײק ןיא ןעװעג טשינ ןיוש ןיב ךיא —
 עשידײ א םיװעג ךאד זיא ךײא ײב .ןראי טימ טײצ א טניז

 ורשפ ךאד טםע ןעמ .בוטש
 ?שרעדנא ןעד־יװ ,רשכ םיװעג —

 ־עג ,בוטש רעשידײ א ןופ פא ךיוא ןײלא םאטש ךיא —
 טרעפטנעראפ שטיװעקדױ ךיז טאה — ,ןדמל א ןטאט א טאה
 ןעװעג־זײב רעײז רע זיא ץראה ןיא) ךיז ןדאלנײא םעד ראפ
 רע .טפעלשעגגײראטימ ןטאט םעד אד טאה רע םאװ ,ךיז ףיוא
 ןגעג ,גיניזטפואװאבמוא .ןפלעה טנאקעג טשינ רעבא ךיז טאה
 םעד וצ ןראװעג־ןבירטעגנא םעפע ןעמעװ ןופ רע זיא ,ןליװ ןײז
 ..,(ןצונוצםיוא וצרעד ץלא ןוא ןכײרגרעד וצ םנײז ידפ ,טירט

 •עג בוטש ןיא ןשטיװאניבאר ײב ךיז ןעמ טאה סנגראמוצ
 ןיא טניואװעג ןבאה סעשטיװאניבאר יד .טםאג םעד ףיוא טכיר
 טשינ .גנוניואװ רעטרילבעמ רענעגנודעג א ןיא םי םײב ט^פאצ
 •פאלש ײװצ :םי םײב גנוניואװ־רעמוז עשיפיט א — עכײר^^ןיייק
 ײז טימ .ךיק א ןוא עדגארעװ א טימ רעמיצ־סע ןא ,ןרעמיצ
 רעטלע ןא ,רעטםעװש א סעשטיװאניבאר טניואװעג ךיוא טגןה
 טאה רעכלעװ ,ןקור ןעמורק א טימ ,ענײש ןײק טשינ ,לדיימ
 ןירעגעװש רעד ןפלאהעג טאה יז .רעקיוה א ןרעװ וצ טגיונעג
 ןעגנאגעגנא זיא סנירעגעװש יד ןשיװצ .טפאשטריװ רעד ןיא
 א ,טאהעג׳הנותח טאה שטיװאניבאר טניז ,ןא גאט ןטשרע ןופ
 •ראג זיא סאװ ,טײקכעליורטראפ עמיטניא ןא ןוא טפאשדנײרפ
 ךיז טאה ,לרימ ,רעטםעװש םעשטיװאניבאר .ןעניפעג וצ טשינ
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 •תב ריא ןופ טײקגײש רעד ןיא ןעלגיפש ןײא ןיא ןטלאהעג
 ןײא ןיא ןטלאהעג ךיז ןבאה םנירעגעװש יד .רמםא בײװ םרעד
 ׳נא םאד םנײא ןגיל ןײא ןיא ,ךיז ןעקשוש ןײא ןיא ,ןעלדום
 רעד ףױא ןעװעג גידגעטש זיא לרימ .ןרעיוא יד ןיא ערעד
 ,ךיז טכאמ םע יװ ,ךיז ןבאה בײװ>ןוא־ןאמ ןעװ ,דצ םנירעגעװש
 טעד טכאמעג־םאזקרעמפיוא עטשרע יד טאה לרימ .טלטרעװעצ
 ־לא רעד זא ,טוה םעײנ א ןבאה ףראדאב רתםא זא ,רעדורב
 ראפ משינ טםאפ םע זא ,עדאמ רעד ןיא רעמ טשינ זיא רעט
 וצ זיא לטגאמ םרתםא ,ךיש עכלעזא ןיא ןײגוצםיורא ןרתםא
 ,ןצופ יז ןעמ זומ ,יורפ ענײש א טאה ןעמ זא״ .שידאמטלא

 ןיוש ךיז טאה יז יװ — ...״טײקנײש ריא ןריװיטלוק זומ ןעמ
 ראפ ,גידריװקרעמ ...שינרעדאמ ,ךעלכיב יד טיול טקירדעגםיוא
 ־גונגאב ךיז טאה יז ,טפראדאב טשינראג לרימ טאה ןײלא ךיז
 טאה ןירעגעװש ריא םאװ ,לדײלק טלא ןא טימ טזאלעג־ןעג
 טאה רתםא סאװ ,טוה ןטלא ןגירעיראפ א טימ ,ןפראװעגקעװא
 רעםעב .טכאמעגרעביא ךיז טאה יז ןכלעװ ןופ ןוא ןוטעגסיוא
 טאה רעכלעװ ,רעדורב רעד ...םעײנ א ןפיוק ךיז ישרתסא לאז
 טימ — רעםעב רעדא ,ןדנ םרעטסעװש רעד טימ טעטלאװראפ
 זיוה ןופ ןבילבעג ײז זיא םאװ ,השורי לײט םרעטםעװש רעד
 םעלא טימ ןגראזאב טלאװעג רעטםעװש יד טאה ,עשראװ ןיא

 .טלאװעג טשינ רעבא טאה רעטםעװש יד .ןגיטיונ
 םעײנ א ישרתםא ראפ רעםעב ףיוק וד ,ןײנ ,ןײנ —
 עטלא ראפ ,שידאמטלא זיא טגארט יז סאװ ,רעד .םױטסאק־דאב
 •פיוא ןקור ןצנאג םעד טימ ,ענײש עכלעזא טגירק ןעמ .רעבײװ
 ־אב ךיז לאז יז זא ,ריא ראפ רעמ טשינ טםאפ םע .טקעדעג

 ...ןטלא ןיא ןזײװ
 ןוא ןציזפא טנאקעג רעקיוה רעד טאה ןטנװא עצנאג
 ־עג עשירעבײװ ,ךעדײלקרעטנוא ,סעזולב ענעדישראפ ןעײנפיוא
 טאה יז ואװ .ןירעגעװש רעד ראפ גנודײלקאב ןופ ןלײט עמײה
 ־יוש ןופ ,ןלאנרושז־עדאמ ןופ סעײנ סעפע ןענופעגסיוא ראנ
 ־עג ,ןפורעג ןירעגעװש יד יז טאה ,ןעגנולעטשסיוא־רעטםנעפ
 ןבאה םיואכדוד ףראדאב יז זא ,טדערעגנײא ריא ןוא יז טפעלש
 םע טוג יװ ,ןםאפ ריא טעװ םע ןײש יװ .טינש ןטצעל םעד
 •עג רתםא ךיז טאה םניחב .רילאק םעד ןיא ןדײלק ריא טעװ
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 זיא ל3ײװ םאד .שינעגניװצפיוא סגירעגעװש רעד ןגעג טרעװ
 ןעװעגיךעלקילג ץנאג זיא יז ,ענעדײשאצ א ןעװעג ךעלטנגײא
 ,ןאמ ריא ןיא טבילראפ ןעװעג טשינ זיא יז .לזמ ריא טימ
 •נגײא ערעדנוזאב ןײק םיא ןיא ןעזעג טשינ ,ןשטיװאניבאר ןיא

 רעבא .םיא ראפ זאטסקע ןיא ןעגנערב יז ןלאז סאװ ,ןטפאש
 טאה ןאמ רעד .קילג לםיב ריא טימ ןדירפוצ ןעװעג זיא יז
 טא.ד רע סאװ ,טלעג לסיב םעד טימ קראטש רעײז טימעג ךיז
 וצ ,םרעטסעװש רעד טימ ןוא םנײז טימ ,ןדנ ריא ןופ טא,רעג
 ינאג ןײז ײב רע טא,ר ךיוא .ןבעל םעװקאב א ײז ראפ ןפאש
 טאה גנואיצרעד עשידיםח ןײז סאװ ,טײקנטלאהעגקירוצ רעצ
 ביל יז גנאגוצ ןגיטראנגײא ןא טאהעג ,טכארבעגטימ ךיז טימ
 יטפאשנדײל ,דנעריר רעײז ןײז טנאקעג טאה רע ...ןבאה וצ

 ־גידתועינצ א ןיא טליהעגנײא סאד רע טאה ײברעד ןוא ךעל
 .גנואיצרעד ןוא רעטקאראכ ריא וצ טסאפעגוצ טאה םאװ ,טײק
 ןיא דגיק םעד ךרוד יז זיא ,דניק סאד ןגירקעג ןבאה ײז טניז
 ׳נאגעגפיוא ןצנאגניא זיא יז .וליפא ןראװעג׳טבילראפ ןאמ םעד
 ריא ןופ טנײשעגפארא טאה םאװ ,דײרפ־רעטומ ריא ןיא ןעג
 ריא ןיא ןעװעג־ךעלקילג זיא יז .ןזעװ ץנאג ריא ןופ ,םינפ
 סיוא ןכאמ טלאװעג טשינ ראנ ןטלאװ ײז ןעװ .ןבעל ןדײשאב
 טשינ ,ןײנ ,ןאמ רעד יוזא .לכעליפש א ,עקלאיל ןײק ריא
 טשינ גיוא ןופ יז טאה סאװ ,ןירעגעװש יד יװ ,ןאמ רעד יוזא

 .טזאלעגפארא

 יז טגעלפ — ?ןצופ ןײא ןיא ךימ וטםטלאה םאװ —
 ריא ראפ טפיוקעג טאה ענעי ןעװ ,ןירעגעװש רעד וצ ןהנעט
 ןרעלק ךאד טספראדאב וד — ,לדײלק א ףיוא ףאטש םעײנ א
 ־ןלעפעג ןיוש ןיב ךיא ,ןלעפעג טםפראדאב וד ...ריד ןגעװ

 !ןראװעג

 יד יז טאה — ,ןראװעג־ןלעפעג ךיוא ןיוש ןיב ךיא —
 .טכאלעגסיוא ןירעגעװש

 ־עג עקאט זיא ,טפיוקעג טאה ןעמ סאװ ,ףאטש רעד ןוא
 ־םיורא יוזא־טאלג ףיוא ,לדײלק־גאט א ףיוא ןרתסא ראפ ןבילב
 ־עג טשינ זיא יז ?ןפלעה טנאקעג ךיז יז טאה םאװ .ןפיולוצ
 לםיבא ךיז ןיא טבילעגנײא לםיבא .רחסא ,עקראטש ןײק ןעװ
 ײס םאװ ,עשילרעטםיוא ןא עקאט זיא יז זא ,טעדליבעגנײא
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 ןײא ןיא ריא ןטלאהעג ןפאה ןאמ רעד ייס ןוא ןירעגעווש יד
 טשינ לםיבא ןטיהסיוא טנאקעג טשינ ךיז טאה יז .ןדערנײא
 טמוק ריא זא ,ןבײלג וצ עקאט ןוא םעד ךרוד ןרעװ׳וצ-עילאק

 .רערעדנא ןא יװ רעמ םע
 רעד ףיוא דניק םעד טימ ןאמ רעד ןעװ ,טציא ךיוא

 ׳רעד ןאק סע סאװ ,קילג ןסיורג םעד ןו^ ןלײצרעד ןיא טלאה טגאה
 טימ טפאשטנאקאב רערעטנענ רעד ךרוד ,ןעמוקםיורא ןופ

 ןוא טײז רעטייווצ רעד ןופ ןירעגעווש יד טײטש ,ןשטיוועקדוי
 טלאה לבײװ םןןד זא ןוא .רעיוא ןיא ןײא סעפע ןרתסא טמיור

 ־נעװ ,ךײא׳טלאפ ריד םאװ ,ײג ,ןיוש ײג״ :ןרעװפא ןיא ךיז
 :רעדורב םוצ רעקיוה רעד ךיז טעד

 ףראדאב רמםא זא ,לבייל ,טכערעג טשינ ךיא ןיב _
 עמענראפ עלא ?ןכאמ־ןייש ןזאל ךיז ןאלאס־ריזירפ ןיא ןייג
 וצ ןבאה ייז זא רעדא ןייגסיורא ןפראדאב ייז ןעוו ,ןעמאד
 .ןכאמ־ןײש ןזאל ךיז רעריזירפ םוצ ײז ןעײג ,טםעג ןעגנאפמע

 זרעקיוה רעד ,יז טםײװ ץלא ,א
 רעד טמיטש - זןעמ טײג ,ןײג ףראדאב ןעמ זא -

 .טמעשראפ־בלאה וצ ןאמ
 טשינ טריפ יז זיב ,רעירפ טשינ טור רעקיוה רעד ןוא
 טלאטשנא׳ריזירפ םעד ןיא ןירעגעװש יד - עגיריא םאד םיוא
 םיוא־טגייל ןוא ,רעקיוה רעד ,טציא יז טײטש .ןעגנערב וצ
 טאה סאװ ,דײלק׳ןיטאס עטכייל סאד ,דיילק םאד ריא ראפ
 טימ ,ןעמופראפ טימ סע טםיגאב ןוא טינשסיוא ןטםערג םעד
 טכאמעג טאה יז ןכלעװ ףיוא ,״רעלפ־עקלעק״ ןשיזיוצנארפ
 ןופ ןקור םעד רעטניה טלעג טימ ללש א ןבעגסיוא ןרתםא
 ׳עװש יד םאװ ,ךעלתודוס ענײלק יד ןופ ענײא זיא םאד .ןאמ
 זיא ןאמ רעד סאװ ,ראפרעד טשינ ...ךיז ןשיװצ ןבאה^יםנידעג
 םיא ראפ ןבאה ףראד׳מ םאוו ,רעגראק א רעדא רעגנערטש אזא
 ןופ ןןבעל סאד — תודוס ביל טאה רעקיוה רעד ראנ .תודום
 ןײא ןיא ךיז טלאה ,שינמײהעג א יז טכאמ טייקגיניילק רעדעי
 רעדיװ ןיוש םע זיא סאװ״ :טגערפ לבײל זא ןוא .ןענעקשוש
 :עלעכײמש א טימ יז טרעפטנע — ״?ךיזןעלדום א ראפ
 ,ראװ טשינ ׳ןסיװ וצ ןיושראפםנאמ ןײק ראפ טשיניזיא׳ם״

 .תודע׳ראי א ראפ ןירעגעווש יד יז טמעג — ״? רמםא
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 טסײװ יז ,שילרעטסױא סעפע ,רתסא ,ראפ ךיז יז טמוק
 ןיא ךיז טקערש ץראה םאד ־ריא טימ טכאמ ןעמ םאװ ,טשינ
 טנײהריא ײבףראדאב םאװ ,ןאמ םעד ראפ סנטײצאב ןױש ריא
 טיזיװ ןײז זא ,גנזנא ערעטסניפ א טאה יז ...ןסע םוצ ןײז
 ...זךעלטנגײא רע ליװ סאװ ...ריא טימ תוכײש א סעפע טאה

 סאד שטנעמ רעטנאגעלע ןא ראפ סאװ ,טסײװ רעװ ,טנײמ '^יז
 יז .ליפיוזא ןדער עלא ןעמעװ ןופ ,שטיװעקדױ רעד ,ןײז זומ
 ךיז טזאל ףוס םוצ }ןוטפא טײקשיראנ ןײק טשיג ראנ לאז
 יד לאמוצ טשינ - ״יןצנאגניא םע זיא סאד זא״ - םױא ראג
 ןיא ריא רע טאה ,ןםע םוצ טכארבעג טאה רע םאװ ,ןעמולב
 ׳יראק ןיא ןענופעג רעטעפש ײז טאה׳מ .טגנאלרעד"טנאה דעד
 ׳ײלב א ,רוחב׳הבישי א יװ שיט םײב רע זיא ןסעזעג .ר^ד
 ןוא ןביוהוצפױא ןגיוא יד טאהעג־ארומ טלאװ רע יװ ,רעכ
 ןטימ טײצ עצנאג יד רע טאה טדערעג .ןקוק וצ ױרפ א ףיוא
 •עגמיוא גידתונשקע רע טאה םאד ,טפעשעג ןופ טשינ .ןאמ

 ־־םײה רעײז ןגעװ ,רעטאפ ןײז ןגעװ טלײצרעד טאה רע .ןטימ
 ׳ײז רעטאפ רעד .בוטש רעשידײ א ןופ םיורא-טמוק רע זא
 יד ,רעשינלארקוא ןא ראנ ,דיסח א ןעװעג ךױא זיא רענ
 ,עשיליופ יד יװ ,םידיסח ערעדנא ץנאג ןענעז עשיניארקוא

 ״ןי^עפעג וצ ןשטיװאניבאר ךיז טימאב רע זא ,ןעזעג טאה׳מ
 ,ןסיװ שידײ ןײז ןענאמרעד ךיז טװאורפעג וליפא טאה דע
 שטיװאניבאר ...ןראי־רעדניק ענײז ןיא טנרעלעג טאה רע סאװ
 ׳עג ןגעװ ךערפשעג סאד ןריפקירוצ טלאװעג לאמ '^םעדעי טאה
 ףיוא זיא בײװ םאד ןכלעװ בילוצ) ןטנופ ,ןקראמ ןגעװ ,טפעש
 טאד .ןטימעגסיוא סע מ^ה שטיװעקדױ ראנ ,(ןעװעג׳זײב טיא
 טאה דע ןעװ ,ןלעפענ ריא ױא רעמכאנ .ןלעפעג ןרתםא ױא
 עלעגיװ ןופ טװמעג סע טאה׳מ .ןעז דניק םאד טל^װעג אקװד
 ןטלאה סע לאז רעטומ יד ראנ ,שרעדנא טשינ ןוא ןעמענסיו*^
 סאד טאה יז ןעװ ,טגײשעג טאה רעמומ יד .טנאה רעד ףיוא
 ןופ ןוא ןפאלשראפ .ןעמונעג סמערא עלופ עריא ןיא דניק
 ״וט יד ,ענױרפאק ןעװעג דניק סאד זיא ,טרעטשעג טכיל םעד
 ריא וצ לפעק ץיז טעילוטעגוצ ,טליטשעגנייא סע טאה רעט
 ױא ,טרא ןײז ןופ טפאכעגפיוא ךיז ט§ה שטױועקדױ .ט&ױזב
 ףיורעד טקוקעג .דניק ןוא רעטומ רעד וצ ןעגנאגעגוצ טנעןן-ג

 *4 פילנ #שוו מליי
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 רהסא ךאנ טאזו לאמנײק .ןגיוא עגידנכאל ןוא עגידײרפ טימ
 א טימ ןעײרם יוזא״ ךיז לאז ןיושראפםנאמ א זא ,ןעזעג טשינ
 ממ רע״ .(ןלעפעג ךיוא שטיװעקדױ ריא זיא םעד בילוצ) דניק
 שטיװעקדױ .טכארטעג ךיז יז טאה — ,״שטנעמ רעטוג א ןײז
 ,דעטומ רעד וצ ךיוא ןראװעג-רעטםײרד דניק םעד ךרוד זיא

 1צ ךעלנע זיא םע״ :ןרתםא וצ ןדער וצ ןביוהעגנא טאה רע

 יד״ — .רתסא פא-טדנעװ — ״ורעטאפ םוצ ,ןײנ״ — ״!ךײא
 ...״זאנ עגנאל סעשטיװאניבאר

 םע ,םינפ סעשטיװעקדױ ןיא םעפע יז טעזרעד לאמאטימ
 רע .ןגיוא יד טימ ןײא יז טגנילש רע זא ,ריא ךיז טכאד
 -עג טשינ ךאנ טאה רע״ .ריא ףיוא טקוק ןוא רעװש טמעטא

 -טמענ ןוא ,רע טגאז — ״!ןבעל ץנאג ןײז ןיא דניק אזא ןעז

 -ןצראטש סאװ ,ךעלםיפ עטעקאנ עװעזאר ,עטעפ סדניק םעד ןא

 -טפאשנדײל טימ בײל עשידניק עמיראװ סאד טשוק ןוא סיורא

 טשינ דניק אזא ךאנ רע טאה ,טבעל רע טניז .ןפיל עכעל
 ,דניק א״ .ןשוק ןופ לםיפ םאד פא טשינ טזאל רע ןוא ןעזעג

 .רעטומ יד טגאז — ,״סרעדנוזאב טשינראג ,םרעדנא דעדעי יװ

 טסײװ יז .רעטרעװ עריא ןיא םעטא ןרעװש םעד טרעה׳מ
 קנאדעג ןיא ךיז טימ יז ןוא דנלאפפיוא ךיז טלטיור יז יװ ,טשינ
 ןופ טנעה עטעקאנ עריא ,זלאה ןטעקאנ ריא ןלעטשראפ וצ
 טאה יז .גנואוטגונעג א רעבא יז טליפ ײברעד .ןקילב ענײז
 דניק םאד ןגארטנײרא קירוצ ןוא ןעײרדםיוא ךיז טנאקעג ךאד
 ״וצ יװ טײטש יז ,ןוטעג טשינ םאד טאה יז .רעמיצפאלש ןיא
 ךעלםיפ םדניק םעד טזיולבטנא טלאה ,טרא ריא וצ טדימשעג
 יז יװ ,סיוא-טעז׳ם .לסעזעג גישײלפ ,עװעזאר-גיטעז ןײז וצ זיב
 עכלעװ ןיא ,טקערטשעגםיוא ךעלםיפ סדניק םעד םיא טלאװ
 ךעלטיור-טײרב טריזאר ץנאג ןײז טציא ןיוש טאה שטיװעקדױ
 .ךיז רע טרעפטגעראפ—״גיטאלג יוזא זיא׳ם״ .טעראנעגנײא םינפ

 רעד ךיק ןיא ןענירעד וצ-טפלעה סאװ ,ןירעגעװש יד
 רעד ןופ ריט רעד ןיא ךיז טזײװאב ,ןםע םאד ןטײרגוצ טםניד
 ףיוא ןלאפ ראה עצראװש יד ,ליפארפ ןטענורב ריא טימ ךיק
 יז מראש טנאה רעד טימ געװאב ןטניװשעג א טימ .םינפ ריא
 ״ראפםאפ יד טימ שטשילב א טיג ,קעװא ןגיוא יד ןופ ראה יד
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 ,ןײלא שיט םײב טציז דעדתב ריא יװ ,טצזרעד ןוא ךעלעגײא

 .ןריגאער וצ יוזא יװ טשינ טםײװ רע ,ןגעלראפ לםיבא
 רעכעלקילג א ,שטיװאניבאר ,שטנעמ רעכעלקילג א —

 .שטיװעקדױ ךיז טרעפטנעראפ — ו שטנעמ

 ״אניבאר פא-טרצפטנע — ...ןײז ךיוא םצ טנאק ריא —
 טשינ טליװ ריא זא ,טגאז ןעמ — ,טומ ןכעלםירדראפ טימ שטיװ

 ...ןבאה-־הנותח

 רעטלא ןא ?ןעמענ ךימ טעװ רעװ :טײג ,ןיוש טײג —
 ׳פיוא לאמאטימ זיא פאװ ,שטיװעקדױ טציא טכאל — !רוחב

 .טײקנדײשאב עגידדעירפ ןײז ןריולראפ ןוא ןראװעג־טמיורעג

 ,הלב א ןעמוקאב ךײא ראפ רימ ןלעװ ,ראנ טליװ —
 ?רתםא ,ראװ טשינ

 טאה עטםעב יד !הלכ א ראפ סאװ ךיז טדנעװ םע —
 !טפאכעגםיוא ןיוש ןעמ

 —!ןעניפעג םעפע ךיוא ךײא ראפ ךאנ ךיז טעװ סע —

 ,ןירעגעװש רעד דניק םאד רעביא טיג עכלעװ ,רתםא טגאז
 ןזיװאב טײקגיטםול רענײמעגלא רצד ןיא טציא ךיז טאה סאװ

 .טימ טכאל ןוא בוטש ןיא

 טפור ,בוטש יד טזאלראפ טאה שטיװעקדױ ןעװ ,רעטעפש
 :רעװאג ןגירעפעלש טימ ןאמ רעד ןא ךיז

 ?אה ,שטיװעקדױ רעד ,לשטנעמ טכעלש ןײק טשינראג —

 ־עג דניק םאד טאה רע יװ ,ביל טשיג ראנ באה ךיא —
 רעד ףיוא קאמאה ןיא טגיל עכלעװ ,רתסא טגאז — ,טשוק
 םיראװ .טכיל־םי ןכעלטנװא םצד ןיא ךיז ןליקוצפא ,עדנארעװ

 .ןצװצג סײה ריא זיא םע

 ךיז רעקיוה רעד לעדופ רעצראװש א יװ טאה ריא ךאנ
 רעיוא ןיא ריא טגעאנ ןוא ריא וצ ןעגנאגעגוצ ,טכײלשעגכאנ

 :טמיורצגנײא

 ךאד רע טאה סאד ? טשוקעג דניק םאד ןצד טאה רע --
 !טנײמעג ךיד

 ׳עװש יד יז טאה — !ןרעהפיוא טשינ טסעװ ,לרימ —
 .ךיז ןופ ןםיוטשעגפ^ ןירעג

 ןיד ךאד טאה רע ,ריד ףיוא טקוקעג טאה רע יװ —
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 ןײא ןיא ןטלאהעג ןירעגעװש יד טאה — !ןסעגעג ןגיוא יד טימ
 .רעיוא ןיא ריא ןעדום

 ״םיוא רמסא טאה — !ןראװעג׳עגושמ טםיב וד ,לרימ —
 .ךיוה ןפורעג

 <עג ןאמ רעד טאה — ? רעדיװ טראד ןיוש זיא םאװ —

 .ןנוטש עטסגיגײװעניא יד ןופ טגערפ
 — !ןיושראפסנאמ ןײק ראפ טשינ זיא סע .טשינראג —

 .רעדורב םעד טרעפטנעעגפא רעקיוה רעד ט^ה

 ׳וב ןסיורג א טכארפעג ןרתםא ראפ ןעמ טאה סנגראמו
 טלאװ יז יװ .ןירעגעװש יד םיא טאה ןעמונעגפא .ןזיור טעק
 ,ןײנ .ןכוזוצרעטנוא ןביוהעגנא יז טאה ,ףיורעד טכירעג ךיז

 ןיא ןעװעג טשינראג זיא עטראק׳טיזיװ םעשטיװעקדױ ץוח א
 ׳יוה רעד סאװ ףיוא - ואװעדנאר ןייק ,לװירב םוש ןייק .םיא
 טעקוב םעד טאה יז ןעװ .טרעדנואװראפ רעײז ךיז טאה רעק
 :טגאזעג ריא וצ יז טאה ,ןירעגעװש רעד ןבעגעגרעביא ןזיור

 טאה יז ןוא — !טאהעג טכער טשינ ךיא באה ,ונ —
 .סיורא ליפארפ ריא ןופ לכײמש א טימ ריא ףיוא טקוקעג

 ןעװעג זיא שטנעמ א ?טאהעג טכער וטםאה םאװ —
 .רתסא טג§ז — !ןעמולב רע טקיש ,ןםע םײב

 רענעמ ,ןאמ ןײד טשינ ראנ ײז זײװאב לב׳םדוק —
 רעקיוה רעד טאה — !ןסיװ םעלא ןופ דלאב טשינ ןפראדאב

 .ןטלןזהאב ןוא ןעמולב יד ןעמונעג ןוא טג^זעג



 4 ^טייפ^ק

 5יצ ןײז ףצ טײג שטיװעקדװ

 ן1פ רעטכאט ענײש יד ןעמעג ןראפ טאה שטיװאניבאר
 ״!ןקאב בײװ א ראפ היכרב ׳ר דיסח ןוא ריבג רעציװעינרעקס
 סאװ ,ןקראמ עשיליופ טנזיוט גנילדנעצ עגינײא ןופ ןדנ א ןעמ
 ״סיוא ןא טימ ,טלעג טימ ץמטמ א טײצ ןײז ןיא ןעװעג זייא
 ןײז ץוח א טאה ןײלא רע .השורי רערעסערג א ףיוא טכיז
 ׳עג ,ארמג טאלב ןײז ,רעפרעק ןטרעגאמעגסיוא ןשירוחב־ךײלב
 ,עשראװ ןיא זיוה א הופתוש ןיא רעטסעװש ןײז טימ ךאנ טאה

 ,טלעג סאד .טזאלעגרעביא טאה ,םולשהװילע ,רעטאפ ןייז סאװ

 ״ארפ ףיוא ןבעגעגקעװא רע טאה ,ןדנ ןעמוקאב טאה רע סאװ
 ־עגנײרא טאה ,רעטסעװש רעד טימ תופתוש ,זיוה^יסאד ,טנעצ
 לסיב ראפש א ןעגנוניו־אװ סקעז ןוא רעבלעװעג ריפ ןופ טכארב
 ןעװעג ןטלאװ ןטײצ יד ןעװ ,לאמ שרעדנא ןא .טלעג-הריד
 יװ יוזא ,״ןבעל״ טצעזעגקעװא ןעװעג ךיז רע טלאװ ,לאמראנ
 סע טאה ןײלא רע יװ יוזא ןוא ןוטעג םע טאה רעמאפ ןײז
 ,בײװ ןטימ ךיז ןליפש לסיבא :הנותח רעד ךאנ דלאב״ ןוטעג

 וצ ןטיזיװ טימ ,ןײרא סאג ןיא ןײג לסיבא ,ןענרעל לסיבא
 לאמא ,לטרעק א ןליפש טנװא ןיא ,ןראפ ןיבר םוצ ,החפשמ
 רעד ןוא — ןײג רעטאעט ןיא יצ ,אניק ןיא ,ןזעל ךוב א ךיוא
 םע טזןה רע ,ןוטעג יוזא טאה רעטאפ רעד ...ןעלדניק וצ רקיע
 — ןעװעג ראנ זיא עגיצנײא סאד .ןוט וצ ךיוא טאהעג־העדב
 .,טנעה עטוג ןיא ןײטשגײא לאז טלעג סאד זא ,ןבעג וצ גנוטכא
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 ןטנאילירב ףיוא ,תונפשמ עטוג ףיוא ,ןקעטאפיה עטשרע ףיוא
 קילג לסיפ ץנאג ןײז ...ןעלסקעװ׳אקנאלב טימ טגיטסעפאב ןוא
 א טכאמעג ךיז טאה - .טײקנדירפוצ ןײז ןיא ןענאטשאב זיא
 טלאצ ןעמ ,טוג ןענעז רצטנעצארפ יד ןעיצאלפניא טימ השעמ
 .דרע רעד ןיא טגיל ןרק רעד״ ראנ ,ןײרא גאט ןיא טגעצארפ
 רעכלעװ ,שטיװאניבאר .גאט־וצ׳גאט ןופ ןפמורשעגנײא טרעװ רע
 רעװש ןוא עטאט סאװ ,״קיינ רענרעזײא,ןא ףיוא ןעגנאגעג זיא
 ןענופעג לאמנײא טימ ךיז טאה ,טיובעגסיוא םיא ראפ ןבאה
 רעטומ יד״סאװ ,עלעגײפ א יװ .ערעדגא עלא יװ ,ןריולראפ
 טאה רע .םערוטש ןיא ןעילפ ןענרעלוצסיוא ןסעגראפ סע טאה
 סאד ןאק יוזא יװ .ראפ-טמוק אד סאװ ,ןענאטשראפ טשינראג
 ׳גילײה א ןטכענ זיב ןעװעג זיא סעכלעװ ,םלעג סאד זא ,ןייז
 ראפ ײס ןוא ןדײ ראפ ײס טאג רעטנעקרעגא׳ןײמעגלא ןא ,םוט
 עלא פא-טצאש ןעמ ףערטאב סנכלעװ טיול ,״לידבהל* ןטסירק
 רע זיא דלאב זןעלקאװ ןבייהנא ךיז גנילצולפ לאז — ןטרעװ
 ןוט ראנ ,הצע ערעדנא ןײק ןעװעג טשינ .ךיז וצ ןעמוקעג
 ןײצ יד ןופ טײקרעכיז לסיב סאד ןעװעטאר זעלא סאװ םאד
 ןבײהנא .עיצאלפניא רעד ןופ — היח רעשירעסערפ רעד ןופ
 רעד ןיא ןעיצפארא ךיז ןזאל טשינ ,ןריגיבמאק ,ןרילוקעפש
 ןעגנאגעג זיא רע .טײקמירא ןופ טכאנ רעד ןיא ,טײקרעכיזמוא
 •עג ןוא טלעטשעג ,טפיוקעג ןוא טפיוקראפ ,עזרעב רעד ףיוא

 לאמטפא .טקילגעגפא םיא סע טאה גידנעטש טשינ .ךיז טקעמ
 ךיז דלאב רעבא ,םופ א טשטילגעגםיוא ,ןלאפעגנײרא רע זיא
 •רעכיז עלעםיב םעד ןיא לגענ<ןוא*ןייצ טימ טפאכעגנא רעדיוו

 ןראפעג .טנעה יד ןופ ןזאלםיורא םע טלאװעג טשינ ןוא טײק
 .ןעגנאגעגנא זיא עטױלאװ טימ לדנאה רעד ואװ ,גיצנאד ןײק

 ןעגאק ןריקיזיר .טאהעג טשינ רע טאה םעיציבמא ןײק ,ןײג
 טשי^נ ןבאה םאװ ,רעכיז טשינ לאמנײק ןמשז סאװ ,יד ראנ
 ׳ראפ וצ טאהעג״ארומ טאה שטיװאניבאר ןוא .ןרילראפ וצ םאװ
 ןענאטשעג זיא סע ןכלעװ ףיוא ,״טײקרעכיז, עלעםיב םאד ןריל
 •עגניירא גידנעטש רע זיא םעד בילוצ .קילג ןיילק םירא ןייז

 — ,ןרעװ׳ךײר טנאקעג רע טלאװ ,טלעפעג טאה ראה א .ןלאפ
 רע טאה ןלעטשנײא רעבא .טלעטשעגנייא ראנ טלאװ רע ןעװ
 זיא ,טגאמראפ טאה רע םאװ ,עלעםיב סאד .טנאקעג טשיב
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 גאט׳וצ׳גאט ץפ ,ןעגנאגעצ רעםןןװ ןיא ײנש יװ ךיז ןזפ ןײלא
 ,ןאמנעגנװ םעד טגןןלפעג ןבאה ןגראז .ןראװעג־רענעלק סע זיא
 •עג ןײז ןיא ןטכאלפעגנײרא ךיז גיטײצירפ ןבאה ראה עיורג

 טנאקעג טשינ רעמ ןיוש רע טאה טכאנײנ .לדרעפ ןטלזײרק
 ןוא טײקמירא ןיא ןעקניז ןעזעג ךיז טאה רע ,גיאור ןפאלש
 טנגעגאב םיא טאה סע זיב — .ןפלעה טשינראג ךיז ןאק רע
 טריפעגנעמאזוצ םיא טאה רעכלעװ ,לאפוצ רעשילרעטסיוא רעד
 ןעזעג רע טאה ,ןשטיװעקדױ ןיא ,םיא ןיא .ןשטיװעקדױ טימ
 רע רעכלעװ ןיא ,טכאנ רעד ךרוד רעריפ ןײז ,רעטער ןײז
 לםיב ןײז ןופ רעצישאב רעגיצנײא ןײז ,טעשזדנאלבעג טאה

 .קילג ענדיב ןײז טור סע ןכלעװ ףיוא ,טײקרעכיז

 ןעװעג־טםואװאב ןײלא טיא זיא יצ ? שטיװעקדױ ,רע ןוא
 ״רעד ןײז טימ ,שטיװעקדױ ,רע ליװ ,ךעלמנגײא ,סאװ ? ליצ ןײז
 טשינ ןײלא רע טאה רשפא - ? ןשמיװאניבאר וצ ךיז ןרעטנענ
 ןײז ךרוד ןראװעג־ןסימשעג זיא רע ראנ ,ןופרעד טםואװעג
 וצ געװ .ןפיוא ןבירטעגנא םיא טאה םאװ ,עיגרענע רענעגײא
 ־ךאנ־טירט ןכײרגרעד וצ טלעטשעג ךיז טאה רע פאװ ,ליצ ןײז

 .ןאלפ ןטכארטעגוצ־טוג א טיול ,טירט
 טאה — ,ןעמוק טשינראג וצ טעװ ,שטיװאניב^ר ,ריא —
 רעטנענ םיא טימ ךיז טאה רע ןעװ ,טרסומעג םיא שטיװעקדױ
 יװ ןצלעמשסיוא ךיז טעװ לאטיפאק לסיב רעײא — ,טנעקאב
 ארומ טאה ריא זא ,ןעניװעג ריא טנאק יוזא יװ .לטכיל^ןבלח א

 !גיטכיזראפ וצ טנעז ריא ?ןלעטשוצנײא

 ןײלק א ראנ ךאד באה ךיא .ארומ עקאט באה ךיא —
 - ,הלילח ןעװ ,ןוט ךאנרעד ךיא לעװ םאװ .לאטיפאק לםיב
 ןײמ לעװ ךיא זא — ,דייר יד טימ ןדערסיוא טשינ םע ליװ׳כ

 .דניק א טימ יורפ א ךאד באה ךיא .ןרילראפ טלעג לסיב

 .דניק א טימ יורפ א טאה ריא לײװ ,ראפרעד עקאט —
 ׳לחומ רימ טלאז ריא ? יוזא ןעמ טלאה ,טאה ריא יװ ,יורפ אזא
 ריא טפיוק סאװראפ ,עליװ ןײק טשינ ריא טמענ םאװראפ ,ןײז
 טידערק ףיוא טשינ ריא טמענ סאװראפ ?לבעמ ןײק טשינ
 רעדײלק ,זיוה א ןגירק טנאק ריא ?ךײא טיג ןעמ םאװ ,ץלא
 ךאנרעד ךאד טעװ ריא - ןלעבױ ,םרעטופ ,בײװ רעײא ראפ

 ?טײטשראפ ריא .סנשארג ,ןלאצאב ראפרעד סנשארג
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 ךיא ?ןריזיליבאטס קראמ רעד ךיז טעװ רעמאט ןזא —
 .ארומ ךאד באה

 .•ןדערםיוא טשינ םיא טזאל שטיװעקדױ

 סאװ .ןוױוא ןרעטניה ןעמ טײג ,ארומ טאה ןעמ זא —
 ?עזרעב רעד ףיוא ריא טוט

 ןעגנאגעג ךיא טלאװ ,שטיװעקדױ עינאפ ,ךײא טימ —
 ...טנאה א ןבעג רימ טליװ ריא ןעװ .רעסאװ׳ןוא־רעײפ ןיא
 טײטש ײברעד — ייװצ ,טונימ א טרעלק שטיװעקדױ
 8 טימ ,ןענעװאד םײב יװ ךיז טלקאש ,ךײלב שטיװאניבאר

 .ץראה גידנפאלק

 ךײא ראפ באה ךיא — ,שטיװעקדױ טגאז — ,טוג —
 ריא טאה ליפיװ .ןםיװ טשינ לאז רענײק ראנ .גאלשראפ א
 טנזיוט ףניפ - רימ ןגאז .ןםיװ טשינ ליװ ךיא ,ןײנ ?טלעג
 ריא .תופתוש ןכאמ רימ ,ליפיוזא טקנופ ןײרא־־גײל ךיא וראלאד
 ? טוג - ןלײט חוױר םעד .ןגזןז ךײא לעװ ךיא םאװ ,ןפיוק טעװ

 8 יװ רעםעב רימ וצ טנעז ריא ,שטיװעקדױ עינאפ —

 טילפ שטיװאניבאר ןוא — ורעטאפ א יװ רעםעב ,רעדורב
 .םײהא

 רע טגאז — ולרימ ,ןראװעג׳טכירעגפיוא ןענעז רימ —
 ?רתסא זיא ואװ — .רעטסעװש רעד וצ

 ,עדנארעװ רעד ףיוא קאמאה ןיא גאטימ ךאנ טגיל רתםא

 יז ואװ ,עשזאלפ-םי רעד ןופ ןעמוקעגמײהא סאװ-ראנ זיא יז
 םע .ןגראמירפ ןצנאג םעד ןוז רעד ףיוא טמיראװעג ךיז טאה
 ,ןראפעצ דלאב ןיוש ךיז זיא םלוע רעד ,ןאזעם עדנע ןיוש זיא
 יד .ןטניװ עשידראנ יד ןלעטשנײא ןא ןיוש ךיז ןבייה םע

 -טעפש ראפ א ר§נ ךיז ןעניפעג סע .גידײל׳בלאה זיא עשזאלפ

 .ןלײא וצ םאװ ךאנ טשינ ךיז ןבאה םאװ ,ענעבילבעגרעביא
 ׳עג אד זיא םע ,גידײל זיא יז ןעװ ,עשזאלפ יד ביל טאה יז
 ,בײל ריא .ןײלא רעסאװ ןטימ תודיחיב ןײז וצ ץאלפ גונ

 טלארמשעצ ,רעםאװ ןופ גיצלאז ,טניװ םעד ןופ טרעטפולעגכרודא
 .וצ ךיז טליופ ןוא גידגגינעגראפ טציא טגיל ,ןוז רעד ןופ
 יז טזײל יז ,ןסע ןטימ ךיק ןיא ןעמונראפ זיא ןירעגעװש יד
 ״ראפ םנטצעל טאה ,רתםא ,יז .דניק ןטימ זיא עםקיש יד .פא
 טאהעג טאה יז םאװ ,טײהנדירפוצ ןוא טײקגיאור ריא ןריול
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 טימ ץיה-רעמיוז רצד ךרזד ןעקנורטעגנא זיא יז .רעמוז ןכרוד
 טלאװעג םע טלאװ יז ןוא ןײװ טימ ביורטנײװ א יװ ,עיגרענע
 ,שיורעג ןכאנ ,עשראװ ןײק טקנעב יז .ןצונסיוא סעפע ףיוא

 ןכאנ ,ןםאג יד ךאנ ,ןעעלא יד ךאנ ,ןטראג ןשיםקאז ןכאנ
 וצ — גיצגאד ,ןײלק וצ ריא זיא טאפןזצ .ןשטנעמ ךאנ ,אניק
 ...טגאקאב וצ זיא ןאמ רעד .גנע וצ בוטש ריא ןוא דמערפ
 וצ סנטצצל ףיוא טשיג טרעה רע עכלעװ ןופ ,ןטפעשעג עגײז
 טןזה שטיװעקדױ טנײרפ םעד ראפ .גילײװגנאל ןענעז ,ןלײצרעד

 רע סאװ ,ליװ רע םאװ ,טשינ טסײװ יז ...ארומ לםיבא יז
 ריא טלופעגםיוא טאה םעכלעװ ,דניק סאד וליפא ...טנײמ
 ...ןטלאהרעד רעמוז םעד ךיז טאה יז ןכלעװ טימ ,המשנ עגידײל

 רעד ךאנ זיא םע ,ביל םע יז טאה סיװעג ,דניק סאד ,אי
 ןאק יז .דניק א ראנ זיא דניק א רעבא .טלאהנא רעגיצנײא
 יוזא ריא זיא סע .ןײז דניק ןטימ גאט ןצנאג א טשינ ךאד
 ׳גגאל ...ךעלצדום ענײלק יד ,ןירצגעװש רעד טימ גילײװגנאל
 טראװעג טלאװ יז יװ ,ראפ ךיז טמוק יז ...גילײװגנאל ,גילײװ
 ןוא וצרעד טײרעב זיא יז .טשינ טמוק םע ןוא מעפע ףיוא
 סאװ ,עיגרענע טימ טנדאלעגנא ןישאמ א — .טשינ טמוק םע
 ךאנ ?ךעלטנגײא ,יז ליװ םאװ ...גנאג ןיא טשינ טזאל ןעמ
 עגיטכיר ןײק יז טאה םעד ןגעװ — ? רעגאב ריא זיא סאװ
 ...!שרעדנא םעפע ,שרעדגא םעפע ראנ — טשינ גנולעטשראפ
 טאה רע .ליומ םענעפא ןטימ ריא ראפ ןאמ רעד טײטש
 יד ןופ ,שינעעשעג ןסיורג םעד ןופ ןלײצרעד טלאװעג ריא
 טפאכראפ רע טרעװ לײװרעד .ראפ ײז ןעײטש םע םאװ ,ןקילג
 טײצ רעטצעל רעד ןיא ראג יז ט^ רע ,טײקנײש ריא ןופ
 .ןגראז טימ ןעמונראפ ןעװעג זיא פאק רעד ,טקרעמאב טשינ
 קאמאה ןיא יוזא טגיל יז יװ ,םיא ראפ יז טנײשרעד טציא
 ,רעפרעק ןעמיראװ ןטירבעגסיוא ןוא ראה ענעזאלעצ יד טימ

 .עײנ ץנאג א יװ

 רע טגאז — ,ערה׳ןיע ןא ,ןײש יוזא טםיב ,רתםא —
 םאװ ,לכײמש ןגידײרפ טימ טרעדגואװראפ ,םעײנ םעד טאטשנא

 .ןײש סרעדנוזאב טשינ םיא טכאמ

 זײב ,ענזירפאק ךאנ םיא יז טמורק — :ךיא ןיב —
 .סאװ׳סעפע רעביא
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 טײג שטיװעקדױ ,טכירעגפיוא ךאד ןרעװ רימ ,רהםא —
 רע ?טסײה םאד ם$װ ,טסײװ ײ ,תיפמוש ןכאמ רימ טימ

 !טגײלעגראפ ןײלא רימ טאה

 ןשירעבײװ ריא טימ .ץראה ןיא ךאטש א ריא טיג םע
 .גנונדרא ןיא טשינ זיא םע זא ,םעפע יז טליפרעד טקניטםניא

 .לוטש״גיל ריא ןופ ףיוא פאכ א ךיז טיג יז
 ?תופתיש ןכאמ ,טםײה םאװ —

 א .ןר§װעג*םמותשנו*למבנ ןיב ךיא .טםרעה וד יװ —
 ,טשינ םײװ ךיא ,ןדעדנא ןראפ ןוטעג טשינ םע טלאװ רעדורב

 רימ טצװ רע םאװ סאד ןפיוק לאז ךיא .סע טוט רע סאװראפ
 טציא ךןןד ײג ךיא !טםײה םאד םאװ ,טםײטשראפ וד ,ןזײװנא

 .קירב רענרעזײא ןא ףיוא
 א יװ טיור ,םעט ןטסואװאבמוא ןא רעביא ,טרעװ יז

 .ךיוה טפאלק ץראה ריא ,קיװצ
 טםלאז וד זא ,טשינ ליװ ךיא !טשינ םע טלעפעג רימ —

 ןטשינ ליװ ךיא .תופתוש ןשטיװעקדױ טימ ןכאמ
 טסײה סאד סאװ ,טםײװ וד ? ריד טימ ךיז טוט םאװ —
 רעצרוק א ןיא ךןןד ןלעװ רימ ? תופתוש ןשטיװעקדױ טימ

 .ןרעװ״ךײר טײצ

 ןלעװ רימ ,םוק !ןרעװ-ךײר טשינ ליװ ךיא ,לבײל —
 ןײק ןראפקירוצ רימאל ןיוש .עשראװ ןײק ןראפמײהא קירוצ

 !עשראװ

 ,טכיל לקיטש א עז ךיא ןעװ ,טציא ?סאװראפ רעבא —
 ...גנונפאה לארטש א

 טםײװ יז ,ןא יז טפאכ טײקדעכיזמוא ןא ןוא טעמוא ןא
 .ץראה ןפיוא רעװש ריא טרעװ סע ..,םאװראפ ןײלא טשינ

 ךיז טנײװעצ ןוא ןשיק ןיא םינפ ןטימ סיוא רתסא ךיז טײרד
 .שירעטםיה ,ענזירפאק

 רימ ?דניק שיראנ ,וטםנײװ םאװראם ,רתםא ,רתםא —
 ןפיוק דיד לעװ ךיא .לבעמ ײנ ,זיוה ײנ א ןבאה ךאד ןעײג

 !ןײלא ראנ טםליװ וד אראפ םאװ ,רעדײלק

 ןירעגעװש יד .רעשירעטסיה ןוא רעכעה טנײװ דתםא
 םעד ןא־טמענ ,ךיק רעד ןופ ריט רעד ךרוד ןײרא ךיז טצבנג
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 םיא טפעלש ןוא לפרא םילפ רעדורנ ןגידנעײטש׳ןריולראפ־
 .ךיז ךאנ םיורןן:

 יז זאל ,ןענײװסיוא לאמא ךיז ףראדאפ יורפ א —
 ...ןײלא

 עגידנענײװ םרתםא ץלא ךיז טרעה עדנארעװ רעד ןופ
 םיורא ךיז טעבנג ןאמ רעד .ליטש יז טרעװ ךאנרעד .םיטש
 רע .טפאלש יז .טוט יזי םאװ ןעעזוצכאג ,רעגניפ־ץיפש יד ףיוא

 ןופ םיורא׳ןקוק סאװ ,סיפ עטעקאנ עריא וצ גיטכיזראפ טקעד
 .לדײלק ןטכײל ןרעטנוא.

 םיא זיא טלעװ א ,ןראװעג׳טכירעגפיוא זיא שטיװאניבאר
 י ך• ▼ -

 טשרע םוצ .טמאלפ ןוא טרעדור רע ,טכאק שטיװאניבאר .אנקמ
 ךיז טיורט רע ,טירט עכאװש טימ ,גימכיזראפ לסיבא רע טײג■
 שטיװאניבאר טגאװ ,קשח רעטנוא םיא טיג שטיװעקדױ .טשינ
 ערעםערג א , עקשטײד א ײב ןעמונעג ןיוש .רעמ לאמא םאװ
 ׳יואװ םעד פילוצ ןפא.ד טשינ ןעמ ןאק ענעגײא ןא ,גנוניואװ
 גיסע ןיא ךיז טצופ רתסא .ןטסניד ײװצ טלאח ןעמ ,טמא־םגנונ
 ראפ ךיז טצלעמש רעקיוה רעד — רעקיוה רעד .גינאה ןיא ןוא
 יד ןופ ,ןטפעשעג־עדאמ יד ןופ פיורא טשיגראג טײג יז ,הלודג.
 .ןירעגעװש רעד ראפ ץלא ,הלילח ,ךיז ראפ טשינ .סעקרעדײגש

 א .ליטס ןרעײנ א ,טינש ןרעײנ א יז טקעדטנע גאט ןדעי
 עגירע.דעג וצרעד טימ ,טיור ןיא ליטם א ,ןעיולפ ןיא ליטס
 ץנעי זומ רתםא ,ןפאה סאד זומ רתסא ןוא״ .טוה ןוא ןיש
 ־ןגונעג ריא ןעמ זומ ,יורפ ענײש א טאה ןעמ זא ןוא ,ןנזןה
 וד ,וטסליװ םאװ״ -־ .רעדורב םעד ןײא יז טדער — ״...ןיט

 ״!ףיורעד ךאד טםנידראס
 ליפיװ טשינ ןײלא טםײװ רע .ףיורעד טנידראפ רע ,אי
 ,ןרעפיצ יד ןופ טײרדראפ מיא טרעװ פאק רעד .טנידדאפ רע
 ףיוא ךיז טפיוה רע זא .געיעג-תחדק םעד ןופ ,ןסרוק יד ןופ
 יצ — ,ףיוא־טײטש רע םאװ טימ טשינ רע טםײװ ,ןגראמירפ
 סע זא ,טגאז שטיװעקדױ .ןאמירא ןא רעדא דיגנ א רע זיא.

 ...טוג זיא;
 ענעטלאהאפ א םעפע טאה םאד זא ,טסײװ רתפא
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 .טשינ יז טסײװ תוכײש א ראפ סאװ רעפא ,ריא טימ תוכײש

 טאװ ,ןאמ ריא ןופ ןטפעשעג יד זא ,ליפעג א ראנ טאה יז
 -פילוצ זיא ,ןטוג םוצ ןבעגעג־ײרד אזא גנילצולפ ״ ךיז ןפאת

 *נײרא ואװ-ץעגרע יז ליװ ןעמ ...ןײז׳גיטכיזראפ זומ יז ...ריא
 יז טסײװ ןאמ ריא יװ טקנופ ןוא גיאורמוא זיא יז ...ןגירק
 ןדעי טסעמ יז .ךיז טניפעג יז טלעװ א ראפ סאװ ףיוא ,טשינ

 >׳עג סעפע טעװ דלאפ טא זא ,ךיז טכאד ריא ןוא ןריא טירט

 ...ךאז עכעלקערש ןוא עכעלדנעטשראפמוא ןא ריא טימ ןעש
 י*עג ףראדאפ ןוא טעװ סאװ ,םעד ףיוא יז טראװ ךאד
 רעד ...טשינ טמוק סע רעפא ...ץראה גידנפאלק א ט״ימ ,ןעש

 רע ,ןעװעג זיא רע יװ יוזא טקנופ ,ריא וצ זיא שטיװעקדוי
 .לאמ ייװצ ,ךאװ א לאמנײא .ייז וצ טפא רעייז טשינ טמוק

 - ,שיט ןשימײה א ײפ ,ןסע שימײה א ןםע וצ פיל טאה רע

 רעײנ רעד ןיא ןגיוצעגנײרא ךיז ןפאה ײז ןעװ ןוא .רע״ טגאז
 ןעמ סאװ ,ןעמולפ טימ זיוה סאד ןטאשאפ רע טאה ,גנוניואוו
 טגאז ךאד - ןלעטשוצניהא ײז ואװ 'י טםואװעג טשינראג טאה
 ךעלטנגייא ריא רע לאז םאוו ןוא ,טשינ טראװ ןײק ריא רע
 ירעד ,ךעלדנעטשראפ .קנאדעג םעד ײפ ףיואיטרעטיצ יז ? ןגאז
 ■יסאװראפ .ןײז וצ ףראדאפ םע יװ זיא ץלא ,טשינראג יז טראװ
 רע ןעװ ,לאמ סעדעי ץראה סאד ריא טפאלק רעטײװ עשז
 ןיא ןקוק טשינ יז ןאק סאװראפ ןוא ?ײז וצ ןעמוק ףראדאפ
 יז ? טנײפ יוזא םיא יז טאה סאװראפ ןוא ? ןיירא טײז ןײז
 ײז ײפ זיא רע ןעװ ,לאמ סעדעי זא ,טנײפ יוזא םיא טאה
 ■״רעד םע יז טפײר ,לסיפ סדניק םעד טשוק רע ןוא ןסע פײפ
 ןא םיורא׳טזײװ שטיװעקדױ םיראװ .ןאלאקעדא טימ פא ךאנ
 ■׳אפ רע ,דניק םוצ טײקנדגובעגוצ ןוא עפיל עכעלנײװעגרעסיוא
 רע טגנערפ ,טמוק רע ןעװ לאמ םעדעי .תונתמ טימ סע טיש
 •׳פיוא ןוא ערעייט עכלעזא .ךעלכעליפש דניק םעד ראפ טימ

 טימ ןליפש טשינראג ךאנ ךיז ןאק דניק םאד זא ,עשילרעט
 עצנאג א ,דרעפ ענעמוג ,״ןרעפ־ידעט״ ענעםקאװעגםיוא ;ײז

 טאה גנוריצ וליפא .תומהב״פוטש ןוא תויח ןופ עירעשזאנעמ
 ־לדײא טימ לטעלעזנארפ רעײט א — טפיוקעג דניק םעד רע
 םאװראפ״ :ןרתםא טגיאוראפ ןאמ רעד ,טצעזעגסיוא רעגייטש
 ךיז רע טײרפ ,ענעגײא ןײק טשינ טאה רע ? טשינ וטסײטשראפ
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 ךיז רע טלאה ,רע טגײװש ריא עגונב ראנ ...״עדמערפ טימ
 יז טגער ןגײװש עגיזאדסאד אקװד ןוא ,ראג זיב טקער^ק
 •אג םוא ?םעלא םעד מימ רע מנײמ םאװ .יז טריטיריא ,ףיוא

 טאה רע זא ןוא ? ןריפ ץלא פאד טעװ ןיהואװ ,ןליװ סעט
 זיא םעד ןיא — טימרעד סעפע ליװ רע זא ,קנאדעגרעטניה א

 ?רע טגײװש עשז־סאװראפ אט .רעכיז ןעװעג יו

 ןיא ןענופעג ךיז ןבאה ײז .טגאזעג אי רע טאה לאמנײא
 ןיא ןזיװאב סאװ־גינײװ ךיז ט^ה שטיװעקדױ .טעראבאק א
 ךיז ןפראװ וצ ןטימעגםיוא טפיוהרעביא טאה רע ,ןלאקאל־טכאנ
 ,סעשטיװאגיבאר יד טימ טײקכעלטנפע רעד ןיא ןגיוא יד ןיא

 לאמסאד .רעלײמ סנשטנעמ ןיא ןעמוק טשינ לאז ןעמ ידנ
 ׳אניבאר ןאמ רעשידיסח ריא ,רהםא :ןעגנאגעג ^י ײז ןענעז
 —ןוא טינש ןשטײד םעד ןצנאגניא ןיוש טנארט רעכלעװ ,שטיװ

 ׳אניבאר .םניװעג םיורג א טרעײפעג טאה ןעמ .שטיװעקדױ
 שטיװעקדױ .ןגעמראפ א טנידראפ ןשטיװעקדױ ךרוד ט^ה שטיװ
 ־נעדאב״ — ןכלעזא ריפאפ א ןפיוק ןםײהעג ןשטיװאניבאר טאה
 ־עדינ רעײז ןענאטשעג זיא סאװ ,״טלאטשנא־טידערק סרעמײח
 ־אד .ךיוהרעדגיא ףיורא םע זיא םורא געט ראפ א ןיא .גיד
 ״עג, םאד ןרעײפ וצ ידפ ןוא ,ןראװעג־ךעלקילג זיא שטיװאניב
 דיפ״ יד ןופ לאקאל ןיא ןעגנאגעג טנװא ץיא ןעמ זיא םניװ
 טיול ןצנאט טנרעלעגםיוא ךיז טאה שטיװעקדױ .״םינאלװײט
 ענײז ןופ ןעקנעלפא םיא לאז סע ידפ ,ראטקאד ןופ הצע רעד
 טימ טצנאטעג טאה דע ...ןגיאוראב וצ ןװרענ ענײז ןוא ןטפעשעג
 םעכלעװ ,ןעיולב ןיא דײלק סאד ןגארטעג טאה רהםא .ןרתסא

 רעד ןופ הצע רעכעלגנירדוצ רעד ףיוא ןוטגא טזומעג טאה יו
 ריא טאה — ,רילאק רעיולב רעד״ .רעקיוה םעד ,ןירעגעװש
 ןשירפ םעד ןעגנערבםיורא טפלעה — ,טרעכיזראפ רעקיוה רעד
 ׳קראטש סרהסא זיא םאד םאװ ,טיוה ריא ןופ רילאק ןלעקנוט
 דײלק סאד ,(רעקױה רעד ,יז טםײװ ץלא) ...״טפארק־ץײר עטס
 ױו ,טנראפ ןופ יוזא טשינ ,טינשםיוא ץשפיה א מאהעג טאה
 ׳עמ םרתסא טלעטשעגםיורא טעקאנ טאה סעכלעװ ,ןטניה ןופ
 רעגיטניװ רעד ןופ ןעװעג־טנערבעגפא ןיורב יוזא זיא סאװ

 טימ זלאה ןכיוה םעד טמיוצעגפא ןײש טאה סע .ןוז־טסבראה
 גיםירדרעביא וליפא זיא ןאמ ןשידיםח ריא .למערב־ץראה פעד■
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 ׳סע טאה רע .דײלק םבײװ ןיא טינשםיוא רעפיט רעד ןעװעג
 ירו רעדא /׳ןײז וצ דליװ״ ךיז טמעשעג ,טגאזעג טשינ טקעריד
 ןײז ןזײװאוצםיורא״ :ןפורעגנא םע טאה ענײז רעטםעװש יד
 ןטימ םײהדעדנופ ןײגקעװא ןראפ טאה רע .״טײקדמערפ׳טלעװ
 םענ״ :טגאזעג ןוא םקופ םענרעבליז ןפיוא טײטעגנא רעגניפ
 פיא טלעפעג םע זא ,ןענאטשראפ יז טאה —״.'רתםא ,טימ םאד
 ןגארטעג טנװא ןצנאג םעד יז טאה .״שאר-יוליגב״ ריא טשינ
 סע .טײקטעקאנ ריא ןלעטשראפ וצ ידפ םהי׳• םענרעבליז םעד
 ,טעראבאק ןיא ןסעזעג זיא שטיװאניבאר .ןעװעג׳סײה רעײז זיא

 ןצנאגניא ,ןענופעג לאמ ןטשרע םוצ ךיז טאה רע ןכלעװ ןיא
 םיורג ןיא רעבײװ יד תעשב ,ןופרעד טכארטעג ןוא דמערפ
 טאה רע ןכלעװ ןופ) טצנאטעג ןוא ןעגנוזעג ןבאה טײקטײשראפ
 פאד״ :(ןבאה׳האנה טשינ לאז רע ,ןםלעה טנאקעג טשינ ךיז
 ןיבר םײב גגאל ןיוש ןיב ךיא סאװ ,ןופרעד ץלא ךיז טמענ

 ״...ןעװעג טשיג
 זא ,מכאמעגפא ןאמרעגנױ רעשידיסח רעד טאה ךיז ײב
 רעגירעיורט רעד בילוצ ״םיצל־בשומ, םעד ןיא ראנ טציז רע
 טימ ןײז טשינ לאז יז זא ,לבײװ סאד ןטיה וצ ידפ ...הסנרפ
 ,ןיװע^-השק םיא זיא סע ״.ןײלא ןיושראפסנאמ ןדמערפ א
 יצנאט ןטימ — ליבםנאמ ןטנאקאבמוא ןא טימ טצנאט יז םאװ
 ןצנאט טשרעביל יז לאז ,ןצנאט אי ןיוש ביוא .גנױ׳רעטםײמ
 ״דליװ א טימ רעדײא ,שטיװעקדױ ףתוש ןטימ ,ןטנאקאב א טימ
 ־וצ לאמ ראפ א זיא גנױ׳רעצנעט רעד םיראװ ,ףצוחמ ןדמערפ
 .ןצנאט םוצ ןרתסא ןטעבראפ טאה ןוא לשיט םוצ ןעמוקעג

 ראפ טרעפטנעעגפא ןאמ רעד טאה — ״וטשינ ףראדאב ןעמ״
 טאה רעבא דלאב .טלטיורעג ךיז טאה רתםא פ^װ בילוצ ׳ריא

 ״עג טשינראג רע טאה אד .ץגאט םוצ טריפעג שטיװעקדױ יז
 ךיז טאה — ,״גידלוש הסנרפ עזײב יד ץלא זיא םאד״ .טגאז
 ״אפ טימ ,שסיװעקדױ ןעװ ,טכארטעג השעמ׳תעשב שטיװאניבאר
 טעװ ט$ג זא, ...םורא ץנאט ןיא בײװ ןײז טריפ ,טירט עכעלעמ
 -נעצארפ יד זא ,ןעגידראפ ןראלאד לםיבא לעװ ךיא ,ןפלעה רימ
 דלאב ךיא ײג ,םשה־הצרי-םא ,ןעגנערב׳הסנרפ רימ ןלעװ רעט

 ״נױ רעשידיסח רעד ,ךיז רע טכארט — ״!טפעשעג ןופ םיורא
 ךפיוא רעגניפ יד טימ וצ השעמ׳תעשב טלבמאב ןוא ,ןאמרעג
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 רע טאה ,םיא ראפ טײטש סאװ ,רעינאפמאש זאלג סאד .שיט
 ראפ) ״ךסנ־ןײ״ ןײק ןעקנירט ־וצ טשינ ידכ ,טרירעגנא טשינ
 רע רעבא ,ןעקנירט טכאמעג ראנ ךיז רע טאה ןשטיװעקדװ
 ןראפקירוצ לעװ ךיא״ .(טריראכ ןפיל יד טימ זיולכ ראנ טאה
 ןײמ ,ףליה סטזןג טימ ,גאט ןדעי רימ לעװ ךיא ,עשראװ ןײק
 רימ לאז טאג ..;ןראפ ןיפר םוצ לעװ ךיא ,ןענרעל אדמג ףד
 ־אניכאר תעשב ןזא ״...ןזאלסיוא טוג ראנ ךיז לאז סע ,ןפלעה
 •עקדױ טקוק ,ןעקנאדעג עטוג טימ ןעמונראפ יוזא זיא שטיװ

 יז טסע רע ,לטערב׳ץראה ןפיוא ,זלאה סבײװ ןײז ףיוא שטױו
 •רעפ סבײװ םעד ןײרא ךיז ןיא טמעטא ,ןגיוא יד טימ ףיוא

 ןבענ טראה טשינ ,טראצ דעײז רוגיפ סרתמא טלאה רע ״םופ
 א ןטלאה וצ טנרעלעג םיא טאה ןירעטםײמצנאט יד יװ - ,ךיז
 ךיז ןרינעשז יז ייס ,רע ײם ,עדײב מיראװ .ץנאט םײב עמאד
 זיא םינפ סאד — ,םינפ ןפיוא טשינ ,טיור זיא יז ...לסיבא
 ־ןדײמ ןוא ןקארשרעד ,טמעשראפ ןקוק ןגיוא עריא ןוא ךײלב
 ףיוא םיורא־טגאלש טײקכעלטיור יד ראנ — קילב ןײז םיוא
 ־אב םעשטיװעקדױ ןופ ןסעגעג טרעװ סאװ ,זלאה ןטעקאנ ריא
 ןגיוא יד ןיא ךײלג טציא ריא טקוק שטיװעקדױ .קילב ןדנרעג

 וםיטש ןײז ןיא רעטיצ א ןא ,טושפ טגאז ןוא ןײרא
 ךײא ליװ ךיא זא ,שטיװאניבאר ינאפ ,טסײװ ריא —

 זןאמ רעײא ןופ ןעמענפא
 ,ןרעװ וצ זײב טרעלק יז .ןקארשרעד טשינ טךעװ יז
 רעבא יז ליװ ןלאדנאקם ןײק .ןײגקעװא ןוא ןײטש ןזאל םיא
 ךיז ןעװעטאר ןוא ןײז וצ גיאוד ךיז יז טםײלפ ,ןכאמ טשינ

 ♦.עירעטעקאק רעשירעבײװ ריא ןיא
 ?ןכאמ םאד ריא טעװ יוזא יװ וראג יוזא —

 רע טגאז ~ !ןפיוקוצפא םיא ןופ ךײא ןכער ךיא —
 .טפעשעג טושפ א ןיא טלדנאהעג ךיז טלאװ םע יװ ,טושפ

 ןענעפע ןגיוא עריא ןוא יז טכאל — דראג ןפיוקפא —
 .קערש טימ טײרב ךיז

 ןםיורג $ ןלאצ וצ טײראב ךײא ראפ ןיב ךיא ,אי —
 .זײר■

 .יז טגאז - ,ןכאמ וצ םזןפש ביל טאה ריא —
 טרעה ,ןעמעטא רעװש ריא וצ ןײא ךיז טרעה שטיװעקדױ
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 טנעזו ענײז ץא טילג יז .ןפאלק׳ץראה ךיוה ריא וצ ןײא ךיז
 .רעײפ יװ

 וצ ןײגקירוצ ליװ ךיא !םײה יוזא רימ זיא םע —
 .יז טגאז — ,טרגן ןײמ

 םײװש םעד ךיוא ךיז טשיװ ןוא יז טײלגאב שטיװעקדױ
 .לכיט םעגעדײז ןטימ ןרצטש ןופ

 ןגאז ךײלג יז טעװ ,םײהא ראנ טמוק יז ,שרעדנא טשינ
 צװעטאר ןוא ןײטש ץלא זאל וףיולטנא ,לבײל״ :ןאמ ריא

 ״.ןבעל סאד ריד
 לאז ,רעטכאט רעגיצנײא םרעציװעינרעקס היכרב ׳ר ,ריא

 !ןגאז וצ םעכלעזא ןלעטשרעטנוא רעװ ךיז
 פעד רעביא טשינ יז טיג ,םײהא טמוק יז ןעװ רעבא

 גירעיורט זיא יז ראנ ,טשינראג טגאז יז ,ךערפשעג סאד ןאמ
 זיבו ןאלאם ןיא ןײא ךיז טסילש יז .טגײלעגפיוא־טשיג ןוא
 רעד ןיא ראנ ,עדנארעװ רעד ףיוא ןעעשעג םאד זיא טציא
 יװ ,טרעה ןאמ ריא ,(ןאלאם א ןיוש יז טאה גנוניואװ רעײנ

 .לוק ןפיוא ךיוה ,שירעטםיה ןענירעד טנײװ יז

 םצפע ריד טאה רעװ ?ריד זיא םאװ ,ןבעל-רתסא —
 ? ןוטענ

 עריא ךיז טגןה יורפ $ זא ,רעבא טהנעט רעקיוה רעד
 יז טנײװ יוזא .״ןגינײפ״ וצ ןרעהפיוא יז לאז רע ןוא ןזירפאק

 טכאל ןוא םיורא יז טמוק ךאנרעד ,טײצ העש א סיוא ךיז
 תעשב טכאל יז ןעװ ,ןײש יוזא זיא יז) ןרערט יד ןופ סיורא
 ףיוא ףיורא יז טלאפ םיצולפ ,(ןגיוא יד ןיא ןרערט טאה יז
 רזןג זיא םע זא ,םיא טזלאה ןוא םיא טשוק ןוא ןעלבײל ריא
 ־פ?וא םײהרעגידעבעל טלאװעג םיא טלאװ יז יװ ...רעשל-ןיא
 רעד ףיוא ןאמ רערעסעב ןײק ןעװעג טשינ טלאװ םע יװ ,ןםע
 ןגעװ רןןנ ...רש ריא ,גינעק ריא רע זיא ריא ײב — טלעװ
 יז ן-כלעװ ףיוא ןוא טגאזעג ריא טאה שטיװעקדוי םאונ ,םעד

 זטשינ טראװ ןײא ןײק םעד ןופ — טכארבעגפיוא יוזא זיא
 ןיושראפםנאמ § ץל8 סאװ ,םאװ ךיא סײװ ,םנטשרע
 ם^פש $ רעביא טשינ טעװ יז ,יורפ עגולק א זיא יז !טגןןו
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 ,טפעשעג עצגאג םאד ןיא ןדניצנא רעײפ 8 רענעמ יד ןשיװצ
 ? ןפלעה ךיז ןעמ ןאק םאװ .ןבראדראפ ןאמ ריא ןופ מפנוקוצ יד

 ...ןוטי׳פינק א יוג א ןופ יליפא ךיז ןעמ טזאל ןגעװ־הסנרפ דאפ
 ׳עג פרעגרע ליפ ךאנ רעבײװ ןבאה המחלמ רעד תעשב ןוא
 ...ןעױרפ עדובפב ענעעזעגנא ,דעטכעט עשיתבה־לעב — ...ןוט

 סאװ ,סאד יװ טכעלש ױזא זיא םאד זא ,טשינ הלילח טנײמ יז
 דאנ זיא םע !■דלילח ,טײצ־המחלמ ןיא ןוטעג ןבאה רעבײװ יד
 ריא טימ ךיז טאה שטיװעקדױ םאװ ,סאפש רעכעלסירדראפ א
 א טושפ ,ןענידראפ וצ ןאמ ריא רע טיג ראפרעד .טביולרעד
 םטאג טימ ,ןרעװ־ךײר ןלעװ ײז ןעװ .ןרעװ יצ ךײר טײהנגעלעג
 .עשראװ ןײק ןראפןקירוצ ןוא ןײטש ןזאל םיא ײז ןלעװ ,ףליה

 טעװ יז ,ןײנ !ןעקנעדעג ןעמאנ ןײז רעמ טשינ טעװ ןעמ
 ,״עלעטאגאב״ אזא רעביא ןוטנא שפנ־תמגע ןײק ןאמ םעד טשינ

 ...טשינראג א רעביא ,סאפש א דעביא

 טאה יז ?טנײמעג סאפש א שטיװעקדױ ראנ טאה רעבא
 ,ןעװעג ןענעז ןגיוא ענײז ףײסש ןוא ליטש יװ ,ןעזעג ךאד
 ןײז טראה׳גיזײא יװ .ריא ףיוא טלעטשעגנא ןזיפש ײװצ יװ
 א יװ זיא לבײל ריא זא ,ךאד טסײװ יז .ןעװעג זיא םינפ

 ךאד ךיז טעװ סאד ...!םיא ײב ןיפש א ןופ ץענ ןיא גילפ
 ? יז טגייװש סאװראפ .ןזאלםיוא טוג טשינ

 ־עגפא יז טאה ,ןלאפ טזאלעג טאה רע סאװ ,טראװ סאד
 ־ייװ א ,ךיז ןיא קנערק א יװ םס םעד טציא טגארט יז .טמס
 יז ליװ רע״ ...גיטײצגייא טוג טוט ןוא ײװ טוט סאװ ,גאט
 ׳עג ןפאלקש לאמא טאה ןעמ יװ — ״!ןאמ ריא ןופ ןפיוקפא
 טאה טראװ סאד פאװ ,גנוגידײלאב רעצנאג רעד ײב !טפיוק
 א טלארטשעגסיורא ךיז ןופ סע טאה ,ךיז טימ טכארבעגטימ
 סאװ ,ליפעג גידהװאתףעלפײדגאבמוא ןא ,טײקמיראװ עגידניז
 רעד ףיוא גאטימכאנ טגיל יז ןעװ ...טזאלעגפא טשינ יז טאה
 ףיוא טראד זיא ןאמ ריא ןוא ןאלאם ןעמיראװ ןיא עפאנאק
 ןוא "...ךימ רע טפיוק מציא״ זךיז ייב יז טכארט ,עזרעב רעד
 ־אב ,טצײרעג ,טפושיכעג יז טאה ליפעג םאד יװ ,גידריװקרעמ
 ןײגראפ וצ ,ןופרעד ןטכארט וצ טאהעג־ביל טאה יז ,יז טשדעה
 טפיוקעג ןעמ טאה לאמא זא ,טסײװ יז .קנאדנזג םעד ןיא
 טריסערעטניא יז ...ןעיורפ ענײש ,ןשטנעמ עגידעבעל ...ןפאלקש

 3 מײב ,שא מולש
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 •עג קעטאיל3י3'ײל רעד ןיא וליפא ןיוש טאה יז .טימרעד ךיז
 ׳ןפאלקש ןגעװ ןושל ןשיליופ םעד ןיא ךופ ן; ףיוא ךיז טגערפ
 יז .קראמ*ןפאלקש ןפיוא ןעיורפ ענײש ןפיוק ןגעון ,לדנאה
 .טאה יז סאװ ,ליפעג גידניז ,טפאהלקע ןא זיא סאד זא ,טסײװ

 •עג ריא זיא סאד ,ןעײרפאפ טשינ ןופרעד רעפא ךיז ןאק יז

 ,רעמיצדאפ ןיא ךיז ײפ זיא יז ןעװ .טסול עליטש ,עמײה

 •עצ םע ןוא פײל גידנור ןײש ריא לגיפש ןיא יז טכארטאפ

 ךיא״ — .םינפ ריא רעפיא לכײמש רעטרעײלשראפ א ךיז טנײש
 א טנײה .טפיוקעג ךיא רעװ טײצ עצנאג יד ,טפיוקעג רעװ
 רערעדנא ןא ןגראמ ,לײט רעד טנײה .טנאה א ןגראמ ,סופ
 יז טלעטש טםול רעשירעריפראפ ריא ןיא ״...רעפרעק ןופ לײט

 ןיא עטעקאג א טנאה רעד ףיוא דניק ןטימ קעװא וליפא ךיז
 םעד ךיז טרימופרעפ ,ראה יד ךיז טזאלעצ יז ,רעמיצדאפ
 ןגעװ ןאמאר ןגיליפ א ןיא ןזעלעג טאה יז יװ — ,רעפרעק
 ןפיוא טײטש יז יװ ,ראפ ךיז טלעטש יז — .לדנאהיןפאלקש
 .ןדערוצנײרא טימ סאװ טשינראג טאה יז .ןפיוקראפ םוצ ץאלק
 ...ריא ראפ זײדפ ןטסכעה םעד טיג םאװ ,םעד וצ רעהעג יז
 רע םאװ ,גאט ןטוג א ךאנ ןאמ רעד ריא טאה לאמנײא
 םענעטנאילירפ א טכארפעגמײהא ,עזרעפ רעד ףיוא טאהעג טאה

 .טפיוקעג ךעלטײהנגעלעג טאה רע םאװ ,טעלעזנארפ
 — !טכוזעגסיוא ןײלא םיא טאה שטיװעקדױ ,וטסײװ —

 פאה ךיא ? סאװ ךאנ וטסײװ ןוא — .ןעװעג׳הדומ ךיז רע טאה
 זיפ ,ךיז טײטשראפ ,ןקראמ ףיוא ,ךעלעםקעװ ףיוא טפיוקעג םע
 - ן ןפערטאפ רעמ טשינראג םע טעװ ,ןלאצאפ ןפראדאפ לעװ ךיא

 .לפײל ךיז טײרפ
 ףיוא ראנ ךאד ןעמ טיג ןטנאילירפ ,םצ זיא יוזא יװ —

 זןראלאד
 ןופ ףיוק״טײהנגעלעג א ,השעמ עצנאג א זיא םע —
 •עקדױ .דנאלםור ןופ ןעמוקעגםיורא םאװ׳ראנ זיא םאװ ,םענײא

 ןיא לסיפא רןןנ לאז ךיא ז8 ,טכאמעג יוזא ןיוש טאה שטיװ
 .טידערק ףיוא עגירעפיא םאד ,ןלזןצאפ רזןפ

 ?ןםלאהעג טאה רע —
 ״ױא רע וטעלעזנארפ רענײש $ ,ראװ טשינ .אי ,אי —

 .ןומטמ א טרעװ ךאד
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 רעד ךרוד ריא טאה רע זא ,ליפעג סאד טאהעג טאה יז
 — ןוטעגנא טנאה ריא ףיוא טײק א ןופ גניר א ןאמ ןופ ףליה

 .ןגארטעג םיא טאה יז ןוא
 *עג טאה יז םאװ ,דום רעטשרע רעד ןעװעג זיא סאד

 ׳עװש רעד ראפ דיוא ראנ ,ןאמ ןראפ זיולב ראנ טשינ ,טאה
 ,רעקיוה םעד ,ןירעג



 5 ?טייפ^ק

 עזדעב יד טפירק ץלא

 ׳ובעג ,טמערוטשעג ,טכאקעג טאה עזרעב עצראװש יד
 ■•אװכ ענײז טביוה םאװ ,םי רענעלאװשעגנא ןא יװ טעװעש
 ראוטארט ןפיוא ןסאגעגםיוא ךיז טאה עזרעב עצראװש יד .סעיל
 טליפשעגפא .זיוהטאר ןטלא םעד רעביאנגעג ,קנעב יד ראפ
 ׳ראװ״ ןאראטםער ןגידנבענרעד םעד ןיא ךיז יז טאה רעבא
 ךיז טאה ״זיוה־עפאק רעװעשראװ״ ןיא -.״זיוה־עפאק רעװעש
 ־עטש טימ ךעלדײ עטציװשעצ .קאטשניב א ןיא יװ ,טעיארעג
 ,ןשולעפאק ענעוטעגנא שיראזיװארפ ןיא ,טנעה יד ןיא ךעלעק

 ׳רעד ףיוא טאה ןעמ סאװ ,םעטאפאק ענעטינשעגרעטנוא טימ
 ןופ טשיוטעגרעביא גיצנאד ןײק ןליופ ןופ ןאגאװ ןיא לײװ
 טלדוםעג ,סיורא-ןוא־ןײרא ןענעז ,עטאפאק רעשידיםח רעד
 םעד ןוא םיב ןײא ןשיװצ ,ןטסעשז עגידנעײרש-ךיוה טימ ךיז
 ןוא לכיק ןשיװצ ,ײא ןוא גניועה לקיטש ןשיװצ ,ןרעדנז?
 ןעמ טאה - לדניה א ןופ עקלופ א רעדא שיפ לקיטש א
 •ארק עשיכײרטםע ,עשטײד ןוא עשיליופ ,ןקראמ ןפראװעגנײרא

 ־ױלאװ עטשטילגעגםיוא ײלרעלא ,םעצנאװרעשט עשיסור ,ןענ
 ,ןעזעג טשינ לאמנײק טאה׳מ םאװ ,ןקירבאפ ןופ ןריפאפ ,םעט
 רעד .לאמוצ ןריטםיזקע ײז זא ,טםואװעג טשינראג טאה׳מ סאװ
 :רעגיטדאנדישראפ א ,רעטשימעגסיוא ןא ןעװעג אד זיא םלוע

 •וקעג ןענעז עכלעװ ,ןטארקאטסירא עשיליופ ,ןדיציפא עשטײד

 ,םיריוטקאד ,עזרעב רעד ףיוא קילג ןריולראפ רעײז ןכוז ןעמ
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 ״קרעװ עדעײז ןבאזו םרעדײנש .תוכאלמיילעב וליפא ,ןטאקאװדא
 ,עטװלאװ ןעלדנאהנײא ןעמוקעג ןענעז ןוא ןזאלראפ ןלעטש

 טרעקעג טאה ץלא — ןטנעגילעטניא ,ןטנאקירבאפ ,ןראטידעפסקע
 ׳־עגנײרא ךיז ןוא םעיסעפארפ עגיטציאזיב ערעײז וצ ןקור םעד
 •ײל ןענעז ןעארױב .עזרעב רעד ןופ ליפש־דראזאה ןיא ןפראװ

 •עג ךיז טאה ץלא ,טזאלראפ — ןלעטשקרעװ ,ןענאטשעג גיד

 •נוה יד יװ ,קנעב עסיורג יד םורא ןםאג ןקע יד םורא טײרד
 -עפאק רעװעשראװ״ ןיא .רעצעלק־עקטאי יד םורא טניה עגירעג

 -עצ ליפ יד ןופ אה׳וה א ןוא עראפ א ןענאטשעג זיא ״זיוה

 ןוא ןראגיצ יד ןופ ,טלופעגנא סע ןבאה םאװ ,רעבײל עטציה
 ןסײרסיוא ןוא ןעײרש ןופ ,ןרעפיצ טימ ןעײפש ןופ ,ןסאריפאפ
 ןראװעג׳ןסעזאב יװ ןענעז ןשטנעמ עלא יד .רעזלעה יד ךיז
 טשינ טאה ןענעק ןײק ,םײלפ ןײק ,טעברא ןײק .תעגושמ ןופ

 .טײצ רענעגושמ רעגיזאדרעד ןיא טניולעג

 ׳פיורא לשולעפאק םאד ,רעטציהעצ א — שטיװאניבאר
 א יװ םורא-טפיול ,ראה פאק ןטלזײרקעג ץיפש ןפיוא טקורעג
 ,ןײרא זיוה־עפאק ןיא ארױב םעשטיװעקדױ ןופ לזײמ טמסראפ

 ןײבעג ןײז .אטשינ זיא שטיװעקדױ .ארױב ןיא זיוה-עפאק ןופ
 רע טרעװ עסאה רעדעי ײב יװ ,ןראװעג־טקעמעגסיוא זיא
 -אניבאד טשינ טסײװ אד ןוא .אטשינ זיא רע — ןדניװשראפ

 5 ןכאז ײװצ טגאזעגנא םיא טאה שטיװעקדױ .ןוט וצ םאװ שטיװ

 רעמײהנעדאב״ ףיוק ,הפגמ א ןופ יװ קראמ םעד ןופ ףיולטנא״
 •סעפ רעזנוא זיא םאד ״רעמײהנעדאב״ — .״טלאטשנא-ןקעטאפיה

 — ״ןגנוקעד ראפ טשינ גראז ,ריד טיג ןעמ ליפיװ ףיוק ,גנוט

 רעמײהנעדאב״ .טכראהעג עקאט םיא רע טאה בײהנא ןיא
 רענײק ,גראק רעײז ןזיװאב ךיז ןבאה ״טלאטשנא-ןקעטאפיה
 ץלאטש ןעװעג זיא שטיװאניבאר ןוא .טאהעג טשינ טעמכ טאה
 ,ןריפאפ לעפטראפ ןטעפ ןסיורג ןפיוא ,״גנוטםעפ״ רעד ףיוא
 זא ,םתסה־ןמ .ןעמענ םעדײב ףיוא קנאב ןיא ןבאה ײז םאװ
 ,טםײױ רעװ .ליװ רע סאװ רע טםײװ ,טסײה שטיװעקדוי

 ןוא זןעמענפא ״רעמײהנעדאב, קנאב יד ראג רע ליװ רשפא
 א ראנ טזזה סע רעװ - טטאפעגפיוא טוג טאה שטיװאניבאר
 .ײברעד ןעװעג ןיוש רע זיא ,״רעמײהנעדאב״ ;ןבעגעג-םורב

 ףיוא ךיז ןביוהעג ,ןעװעג רעקראטש ךזןנ ײז ןענעז בײהנא ןיא
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 ןגיטשעג ןענעז ײז ,םר־וק ןגיטכענ םעד ןופ ןטקנופ ראפ 8
 ךיז טאה ןעמ עכלעװ טימ ,ןריפאפ עשטײד ערעדנא עלא טימ
 ןיא ןפיולוצנײרא ןעמוקעג זיא לאמאטימ .קראמ ןראפ טצישעג
 ,טנאה רעד ןיא עלעקעטש א טימ ,לדיי טציװשעצ א זיוה־עפ^ק

 ךיז״טעז ,לשולעפאק ןײק טשינ לאמוצ) לטיה רעשזדאל א טימ
 טשינ ,ןאפ רעד ןופ רעשירפ א ןעמוקעגנא םאװיראנ ,םיוא
 ׳עג א ןפעגעג ןוא (ןוטוצנא ״שטײד, םעד טאהעג טײצ ןייק
 ןענעזיײז יװ רעגינײװ ןטקנופ ןעצ !4,80 ״רעמײהנעדאפ״ זײרש
 ןיוש דלאפ זיא שטיװאניפאר זא ,ךיז טײטשראפ .ןענאטשעג
 ■׳עדנא ןא ןופ ןטאפעגנא ןעמ טאה דלאפ ןוא .ײפרעד ןעװעג
 .4,00׳ וצי- 4,30%צ - 4,50 וצ ״רעמײהנעדאפ, טײז רער

 ׳ײהנעדאפ״ ןופ לופמ א ,ןגער א ןײג וצ ןפיוהעגנא טאה םע
 ,״סוחי״״רעד זיא לאמאטימ ןוא .״טלאטשנא״ןקעטאפיה רעמ

 _״רעמייהנעדאפ״ — טאג א ןעוועג טציא זיפ זיא ם§װ םאד

 ןעמ וליפא״ !םניחפ.סע םענ שטאכ ,דרע רעד ןיא ןל8פעג
 _//1 טשינ ךיוא ײז ךיא םענ ״ריפ^פ־רצי רשא״ ףיוא רימ ײז טיג
 טאה — ״?רעמײהנעדאפ זיא רעװ״ .ןפורעגנא ץעמע ךיז טזןה
 -?זיא רעמײהנעדאפ רעװ טשינ טסײװ וד״ — .טגערפעג רעװ

 .ײװצ א ךיז טאה - ״:רעטיג םנױפא־ךלמ ףיוא ןקעטאפיה יד

 ,ןעילפ וצ ןפיוהעגנא טאה ״רעמייהנעדאפ״ ןוא — .טכאלעצ רעט
 טאה ןטייז עלא ןופ .קראמ ןופ ןגיולפעג רעלענש ןענעז ײז
 ײז ןפאה ןענאװנופ .״טלאטשנא־רעמײהנעדאפ״ ןטןןפעגנא ןעמ
 ,גנוטסעפ רעד יירטעג ,רעפא שטיװ^ניפאר ןןעמונעג ךיז
 ןוא״ — .טפיוק ןוא טפיוק ,ךיז טציש רע רעכלעװ רעטניה
 זא ,טשינ ןעד וטםײװ״ — .םיא ןעמ טגערפ — ? ״סרעקעד״
 ?״שטיװעקדױ״ - ״.׳?םיא רעטניה טײטש ןײלא שטיװעקדױ

 זיא לאמאטימ ןוא ״? דלישטאר — ? שטיוועקדוי זיא רעװ ןוא
 טרעדאפ לײװרעד .ןראװעג ונרומ םיוא ךיוא ןיוש שטיװעקדױ
 וצ ףיתא רעדיװ .םיורא־טילפ שטיװזןניפאר .״סרעקעד״ ןעמ
 •וקעגקירוצ טשינ ךאנ זיא רע ,ןײנ״ .ארויפ ןיא ןשטיװעקדוי

 .אה ןיא ,רעריזירפ םייפ טכוזעג ןיוש םיא טאה ןעמ ״!ןעמ

 ןםײר ןײא ןיא טלאה ןאפעלעט רעד .טניואװ רע ואװ ׳לעט
 ךיז ןקוק .ךײלב ןעײטש םעקראטערקעם יד .זלאה םעד ךיז
 ,ןפורעג ןעמ טאה קנאפ ןופ ״!שטיװעקדױ זזטשינ״ זםורא
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 ײװצ ךאנ לטרעפ 8 זיב :הרושב םבױא טרעה שטיװאניבאר
 ,״םרעקעד״ עײנ ןײק ןײז טשינ ןלעװ םע זא .ײז ןטראװ

 ׳ןקעטאפיה רעמײהנעדאב״ לעפטראפ ןצנאג םעד ײז ןפראװ
 ײז ײב ןטלאה שטיװעקדױ ןוא שטיװאניבאר םאװ /׳טל^טשנא
 אטשינ !גנוטםעפ סיוא — .עזרעב רעד ףירא /׳סרעקעד״ ראפ
 !גאט רעגיטכענ א — םנגעמראפ עצנאג סאד !גנוטםעפ ןײק רעמ

 םעשטיװעקדױ ןיא ,שטיװאניבאר ,רע טײטש רעטעפש
 לאמאטימ טאה רע) תואפ עגידרעטיצ טימ ,רעכײלב א ארױב
 ׳רעפא ןביוהעגנא ןײלא ךיז ןופ ןבאה עכלעװ ,ןעמוקאב תואפ
 ןטלאהעג ײז טאה רע ואװ ,ןרעיוא יד רעטנוא ןופ ןכירקוצ
 •עקדױ ןגעגאד .ןענרעל םײב יװ ךיז טלקאשעג ,(טקעטשראפ

 -שירפ א שיט־ארױב ןײז רעטניה ןםעזעג זיא רעכלעװ ,שטיװ

 •רעפ טימ רעטקעמשראפ א ,רעטרעדופעגפא ןא ,רעטריזארעגפא

 יד ,ןסירעגפיוא שיפ א ײב יװ ןגיוא עיורג ענײז ,ןעמופ
 טעז ןעמ עכלעװ ךרוד ,רעדלעפ׳ןקאב עטרעדופעגפא עטײרב
 רעדופ רעד סאװ ,ץארפש׳דראב ןופ טכיש עקיד 8 ןא ו^נ
 ■ראג זיא ןוא גיאור טציז רע — ןקעדראפ ןצנאגניא טשינ ןאק
 רעכיז ןוא גיאור יוזא ראג זיא רע ,טרעקראפ .טגערעגפיוא טשינ
 •ומא ,וצ ךיז טקוק ןוא טלכײמש רע .טשינ לאמנײק ךאנ יװ

 רע .סיפ-ןוא־טנעה ןרעטיצ ןשטיװאניבאר ײב יװ ,ךיז גידגריז
 םעכלעװ ,לזײמ א טכארטאב ץאק א יװ ,גירעגײנ םיא טכארטאב
 םיוא׳טכאל ןוא סיוא׳טדער רע .מעפאל עריא ןיא ךיז טלפאצ

 .קערש םעשטיװאניבאר

 ןעמ טײג ,ןקעמש טשינ רעװלופ ןײק ןאק ןעמ זא —
 ״רעמײהנעדאב״ יד םאװ םאד !ןײרא המחלמ רעד ןיא טשינ
 ןענעז ײז זא ,ןמיס רעטםעב רעד זיא ,גנילצולפ יוזא ןלאפ
 ׳פיוא ײז ןלעװ ןגראמרעביא ,ןגראמ .גנוטסעפ א יװ קראטש
 יד ,קנעב יד ןופ לציפש א זיא םאד .םיתמה׳תיחה וצ ןײטש
 ןריפאפ יד ןליװ ײז ...ענײלק יד ןעגנילשנײא ןליװ שיפ עסיורג
 ײז ןעמ טאה ,טשינראג א ראפ ךעלעדײ יד ןופ ןגירקסיורא
 ׳םיורא קירוצ ײז לאז םלוג׳םלוע רעד ידפ ,ןפראװעג ראפרעד

 ...ײז יװ גולק יוזא רעבא ןענעז רימ .ןבעג
 !ןטראװ טשינ ךאד ליװ קנאב יד !קנאב יד רעבא —

 ו״סרעקעד״ עײנ ליװ יז
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 -,גיאיר שטיװעקדױ טג^ז - ,ןנעג ןפראד ריא רימ ןלעװ —
 .לײט רעײא — ריא ,לײט ןײמ ךיא

 עצנאג םאד ךאד זיא סאד ,רעמ טשינ ךאד באה ךיא —
 ליומ ןפיוא םיוש טימ ךיז טכאק — !טאהעג באה׳כ םאװ ,טלעג

 .שטיװאניבאר

 — !גיאור ראנ וןעניפעג הצע ןא ףיורעד רימ ןלעװ —

 !טנוזעג סאד דאש א ,ןכאק טשינ ךיז ראנ — .שטיװעקדױ טגאז
 ?עשראװ ןיא זיוה א ,ךיז טכאד ,ךאד טאה ריא

 ןײמ זיא סאד ,זיוה עבלאה םאד ,א ?זיוה א ךיא —
 .ןעמאנ םבײװ ןײמ ףיוא ןבירשראפ זיא לײט ןײמ ,סרעטםעװש
 טשינ ראנ .ןעניפעג הצע ןא ןזאל ךיוא ךיז טעװ —
 רעד טימ ןגידנעטשראפ דלאב ךיז ןלעװ רימ .ךיז ןנערפיוא
 טלעפאב — !שטיװאקראמ ראטקעריד טימ ךימ טדניבראפ .קנאב

 .םניראטערקעס ענײז ןופ רענײא שטיװעקדױ

 טגניד רע ,שטיװאקראמ ראטקעריד טימ טדער שטיװעקדױ
 וצ טשינראג ,ןײנ — .ןײא םיא טימ טהנעט ,םיא טימ ךיז
 .סנײא דלאב ןיוש זיא טציא .רע טראװ ײרד בלאה זיב ,ןכאמ

 ןבעג ןפראדאב טעװ ריא .ןכאמ וצ טשינראג זיא םע —
 ״רעטנוא םרעטםעװש ןוא סבײװ רעײא טימ .אקנאלב לםקעװ א
 טמענ .טגונעג טפירשרעטנוא סבײװ רעײא ,םנגירעביא .טפירש
 יורפ ןא-טפור .ריט רעד ראפ טײטש ״זיקראמ״ רעד ,ןגאװ ןײמ
 ײװצ טפאש .ןדער ריא טימ ליװ ןאמ רעד ,שטיװאניבאר
 ׳רעד ײג ךיא — ,ארױב ןיא רע טפוד — ,ןעלםקעװ־אקנאלב
 ,ןשטיװאקראמ ןטלאהפיוא לעװ ךיא ,קנאב ןיא רעבירא לײװ

 •עקדױ טגאז — ,ןעלםקעװ יד טימ ןעמוקקירוצ טעװ ריא זיב

 .ןײגוצםיורא ףיוא ןיוש ךיז טביוה ןוא שטיװ

 סבײװ ןײמ ?ןעלסקעװ — ןליװ סעטאג םוא רעבא —
 ?טשינ ןעד רימ טביולג ריא—,טפירשרעטנוא

 ךאד טנעז ריא ,ןטײקשיראנ א ראפ ריא טדער סאװ —
 •רעד ךיא בוןה סאװ ?ךיא ?ןביולג ןופ טדער רעװ ,רחום א

 !קנאב יד — ןןוט וצ טימ

 .ליומ ןפא ןא טימ שטיװאניבאר טײטש — ...רעבא —

 וטפעשעג ןופ סיורא רשפא טליװ ריא ?רעב§ םאװ —
 טגערפ .םרוק ןגיטציא טיול ןריפאפ יד רעביא ךיא םענ ,טוו



 73 טנורגפא םײב

 טדנעװ — ן ״רעמײהנעדאב״ טײטש סע ליפױו ,קנאב רעד ןיא
 ןצ ךאנרעד רעבא טלאז ריא — .ןיראטערקעס רעד וצ ךיז רע
 ,שיטבײרש ןפױא גנולק א טיג רע) ןבאה טשינ תונעט ןײק רימ

 :םיא טריטקיד שטיװעקדױ — .חעטלאהכוב א ךיז טזײװאב םע

 ־נעדאב, לעפטראפ םעד ןופ פא ךיז טגאז שטיװאניבאר רעה״
 ׳ץרעמאק״ ןיא ךיז טניפעג םאװ ,״טלאטשנא־ןקעטאפיה רעמײה
 ׳ראפ ןוא ןםניװעג .שטיװעקדױ-שטיװאניבאר ןטםנוג םוצ ״קנאב
 רעה ,םױא סע טבײרש ,עטיב — .״םרוק ןגיטנײה טױל ןטםול
 זומ ךיא ,לחומ רימ טײז .ןבײרשרעטנוא סע טעװ שטיװאניבאר
 רעד ײב דלאב ןיוש זיא רע ןוא — :קנאב רעד ןיא ןפיול

 .ריט

 .קירוצ לברא םײב שטיװאניבאר םיא טפאכ םעטא ןזן

 ךימ ריא טליװ םאװראפ ?ןוטעג ךײא ךיא באה סאװ —
 !טײהרעגידעבעל ןטכעש

 טשינ ךײא ליװ ךיא .דײר עכלעזא טנײפ באה ךיא —
 ־ראפ ריא זא ,טנאה ןיא סנגעמראפ א ךײא ביג ךיא .ןטכעש
 ךיא .גידלוש טשינ ךײא ךיא ןיב ,ןעמענ וצ טשמ סע טײטש

 .קנאב ןיא ןײגקעװא זומ

 באה ךיא וטשינ ליװ ךיא זא ,ןעד טגאז רעװ רעבא —
 טשינ ןאק ךיא ,טזנימ א ןגײלרעביא טלאװעג ראנ רימ םע

 ..!ריא יװ ןרעלקרעביא דניװשעג יוזא
 — ,שטיװעקדװ םיא טרםומ — ,טוג טשינ זיא םאד —

 ,ןופרעד פא טגנעה ץלא .קנילפ ןײז ןעמ זומ עזרעב רעד ףױא
 — רעגרע ךאנ רעדא ,ןרילראפ סנגעמראפ א ןעמ ןאק טשינא

 .ןעניװעג טשינ

 .אד דלאב ןיב ךיא ,ןיוש ,ןױש —

 ״זיקראמ״ ןטימ ןגאװ סעשטיװעקדװ ןיא ,שטיװאניבאר ןוא
 רעביא שאט ןיא ןעלםקעװ־אקנאלב ײװצ טימ טילפ ,טנארפ ןיא

 .סיורא טאפאצ ןײק רופגנאל ןופ רעדלעפ יד

 ןטלאהכרודא ראנ ףראדאב ןעמ ?רתםא ,טםײטשראפ —
 .טכעה עסױרג יד ןופ ןעגנילשגײא ןזאל טשינ ךיז ,עסאה יד

 ןיא ןגיל ןלעװ ײז .יוזא־טאלג ,טשינראג ןענעז ןעלסקעװ יד
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 ,ןביוה ךיז ןלעװ ןריפאפ יד ןעװ .ײװצ ,גאט $ זיולב קנאב
 לבײװ םעד רע טקעטש — ,ײז םײרעצ ןוא םיורא ײז ךיא םעג

 .ןבײרשוצרעטנוא ןײרא טנאה ןיא רעדעפ יד
 —,עכײלב א לבײװ םאד טגאז — ? וטםוט םאװ ,לבײל —

 ?!טסוט וד סאװ ,טםײװ וד ,ךיד קנעדאב

 .טרעלקעגרעביא ץלא באה׳כ :םײװ ךיא יצ ,הישק א —

 ןרעטנוא ראנ בײרש .גנונעדרא רעטסעב ןיא ץלא זיא׳ם
 *ראװ ןײק ןראפקירוצ רימאל :לאמאכןזנ ריד גאז ךיא —

 .םטוג ןײק טשינ רימ טגאז ץראה סאד !לבײל ,עש

 יװ ,םעדכאנ ,טציא — ?וטסדער םאװ ,ײג ,ןיוש ײג —
 ךאד ןלעװ רימ ? טקארבעגנײרא םנגעמראפ ץנאג ןײמ באה ךיא
 ׳נאיןקעטגןפיה רעמײהנעדאב״ ןופ רעמיטנגײא ,םירישע ןרעװ

 ?טםײה סאד םאװ ,טםײװ וד ,״טלןןטש
 !טאג ןיא קנעדעג ,ןרעװיךײר טשינ ליװ ךיא ,לבײל —

 ןרערט ןוא — ...ןגידנע טוג טשינ ךיז טעװ םע ,ארומ באה ךיא
 .םיורא ןגיוא עריא ןופ ןצירפש

 ענײז ןיא ןיוש ןיב ךיא .ןלאפראפ ןיוש זיא טציא —
 — !טקארבעגנײרא ךאד ךיא באה םנגעמראפ ץנאג ןײמ ;טנעה

 יד ןעגנערב טשינ לעװ ךיא זא — ,רעגירעיורט א רע טגאז
 ןופ .ןלאפראפ םנגעמראפ עצנאג םאד ךאד זיא ,ןטפירשרעטנוא

 ?ןבעל רימ ןלעװ םאװ

 :ךײלב טרעװ לבײװ םאד

 ןיוש וטזיב טײװ יוזא ,וטסגאז ,סנגעמראפ ץנאג ןײד —
 •נא ךיז טאה לרעײפ א .טקוקעגנא םיא טאה יז - ?םיא טימ

 .ןגיוא עריא ןיא ןדנוצעג
 ןגראמ ןעװ ,ןוט ךיא לעװ םאװ ,םגגירעביא ןוא —
 ,הלילח ,ךאד ךיז לעװ ךיא ? ןביוה ןריפאפ יד עקאט ךיז ןלעװ

 זןוטנא השעמ א
 םאד ןעמונעג טאה יז — !טכער וטםאה ,יוזא ביוא —
 •יב א טימ ןוא ןבעגעגרעביא םיא ,ןבירשעגרעטגוא ןוא לסקעװ

 !אנ — :טנאזעג םיטש רערעט
 .יוזא ךיז טריפ טלעװ עצנאג א ? ןײלא ןעד ןיב ךיא —

 !ןלאפראפ
 טאה ,ןעמוקעגנײרא םאװ׳ראנ זיא עכלעװ ,רעטסעװש יד
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 םעפע םזוצעג טאה יז .טניוטשרעד ןירעגעװש יד טקוקעגנא
 ןראפ םאװ ,םיורא ןגיוא עריא ןופ ,םינפ ריא ןופ ןענעײלפארא
 ־עג־ךײלפ זיא רעקיוה רעד .ןםאלשראפ ןעװעג םע זיא ןאמ
 ,רעיוא ריא טקעדראפ ןב^ה סאװ ,ראה עצראװש יד זא ,ןראװ
 ־םיוא רעצראװש ךאנ םינפ ריא ןופ טײקכײלב רעד ףיוא ןבאה

 זקערש טימ טגערפעג טאה יז .ןעזעג
 ?ןעשעג זיא םאװ ~

 ־דױ וצ זנוא טפיוקראפ לבײל !רעטנוא־בײרש ,אנ —
 .רעטםעװש ןײז וצ רתםא טגאז — :ןשטיװעק

 ןוא טגעופעג רעקיוה רעד טאה — !?זנוא טפיוקראפ —
 סאװ - ,ןטכיולאב םינפ ריא טאה לכײמש רעמורק רענדאמ א

 ך ןפיוקראפ — טסײה
 ףראדאב ךיא !טראד טדער יז סאװ ,ײג ,ןיוש ײג —
 רע טיג—עלערימ ,רעטנוא ךיד בײרש .ןטפירשרעטנוא ערעייא ןבאה

 .ןײרא טנאה םרעטםעװש רעד ןיא רעדעפ יד
 ־ראפ ךימ וטסאה לםקעװ םעד טימ !טפיוקראפ ,אי —

 .בוטש ןופ ^יורא־טפיול ןוא לבײװ סאד טײרש - !טפיוק
 .טרעדנואװראפ ןןן ךיז ןקוק רעטםעװש־ןוא־רעדורב

 .רעטסעװש יד טגערפ — ?טימרעד יז טנײמ סאװ —
 וצ ןבעג ץלא ריד ךיא לעװ טנװא ןיא רעטעפש —
 סיוא־טפור — !טשינ טײצ ןײק ךיא באה טציא .ןײטשראפ
 ךרא _ .ןײרא בוטש רערעדנא רעד ןיא בײװ םוצ שטיװאניבאר

 זןײז קירוצ ײרד בלאה ראפ זומ
 ־עקדױ זא ,ןזיװעגסיורא ךיז טאה םורא געט ראפ א ןיא
 ־עג טאה רע יװ יוזא ןעשעג זיא׳ס ,טאהעג־טכער טאה שטיװ
 ,ךיוה יוזא טשינ .ןביוהעג ךיז ןבאה ״רעמייהנעדאב״ :טגאז

 .ןעיצוצקירוצ ןעלסקעוו יד גונעג טשינ ,ראנ לםיבא
 שטיװעקדױ טאה — ?טאהעג־טכער ךיא באה ,ונ —

 .טריפמואירט

 טלעג ןײמ לעװ ךיא זיב ,ןטראװאוצ לםיבא לעװ ךיא —
 —,סיורא רעייפ םעד ןופ ןפיולטנא ךיא לעװ ,ןגירקםיורא קירוצ

 .טכארטעג שטיװאניבאר ךיז טאה

 ־יװ ןענעז ״רעמײהנעדאב״—גאט א ךאנ טראװעג טאה רע
 .ןראװעג־טרעכעהעג רעד
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 רשפא .ןפיוקראפ וצ דאש א עקאט ךאד זיא טציא -
 .עג שטיװןןניבאר ךיז טאזו - !טכער ךאד שטיװעקדױ טאה
 רע .ןעמוגעגםיורןז טשינ ןעלסקעװ יד טאה רע ןוא ,טכארט

 .ןשטיװעקדױ ײב ״םרעקעד״ עײנ ףיוא טזאלעגרעביא ײז טאה
 וצ ״רעמײהנעדאב״ ןביוהעגנא רעדיװ לאמאטימ םאה ןאד
 ײז ז8 ,לאמםאד ראנ .ךארק רעסיורג^א לאמנײא טימ .ןלאפ
 קנזזב יד .ןביוהעגפיוא טשינ ןיוש ךיז ײז ןבאה ,ןלאפעג ןענעז
 ןיוש ןבאה ןעלםקעװ יד ,סעיטנזזראג עײג ^ טרעדאפעג טאה
 םעשטיװעקדױ ףיוא טאה שטיװאניבןןר םיראװ .טגונעג טזעינ
 ־גא ידב ,״רעמײהנעדאב״ ןפיוק ״ןײא ןיא רעדיװ ןטלאהעג הצע

 .םרוק םעד ןטלאהוצ
 ןיא שיט סעשטיװעקדױ ראפ שטיװאניבאר רעדיװ טײטש
 ןסיורג וצ א ןיא ןפראװעגנײרז? ןװרענ לטניב א :ארױב ןײז

 .רענײב לקעז זיולב א ,״טרעבלא ץנירפ״
 ךימ ריא טאה םאװראפ ,ןוטעג ךײא ךיא באה םאװ -

 ?גאט ןלעה ןטימ ןיא ןטכאשעג
 ןעלסקעװ יד זא ,טלעטשעגסיורא ךעלמענ ךיז טאה סע
 ־עקדוי ײב ןעװעג ןענעז ײז ,קנאב ןיא טשיגראג ךיז ןעניפעג
 רעד ןיא ןגארטעגנײרא טאה ןײלא רע .טנאה רעד ןיא ןשטיװ

 .עיטנאראג יד קנאב
 ׳עג טשינ טנעז ריא ,ןדער טשינ ךײא טימ ןאק ךיא -
 ♦יורפ רעײא רעהא טקיש ? םאוו ריא טסײוו .זעװרענ וצ ,טנוז
 רשפא ,ןדערכרודא ריא טימ ךיז ליװ ךיאזא ,יורפ רעײא טגאז

 ־וצםיורא טפעשעג םעד ןופ ךײא הצע ןא ןעניפעג דימ ןלעוו
 .ןזאל

 ךיז טאה ןײלא יז .ןטעב טפראדאב טשינראג יז טאה רע
 ׳עשזטשיגראג ךיז טאה יז .ןשטיװעקדױ וצ ןײג וצ ןגאלשעגנא
 םרעגרע ךאנ דעבײװ ןבאה המחלמ רעד ןיא״ .טימרעד טרינ

 .טײהכערפ רערעטיב א ןיא טגאזעג יז טאה — ,״ןוטעג
 ךיז ליװ יז זא ,ןשטיװעקדױ וצ ןעגנולקעגנא טאה יז
 ,טאטש ןיא ואװ־ץעגרע ,ארױב ןיא טשינ ,ןײנ״ .ןעז םיא טימ
 —״:ןײלא ראנ טליװ ריא יװ — ןגעװטענײמ ראפ, ״.עפאק א ןיא

 .טרעפטנעעג םיא יז טאה
 ץלאםאד ריא טאה סאװ וצ ?ריא טליװ םאװ ,אזלא -
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 ,טגערפעג םיא יז טאה - ?שטיװעקדױ עינאפ ,טלעטשעגנא

 ןםעזעג ןענעז ײז תעב ,ןײרא םינפ ןיא ךײלג פיא גידנקזק
 ךיז ןבאה ײז ואװ ,זיוה״עפאק ןטנאגעלע ןא ןיא לשיט םײב

 .ןענופעג
 ״סיוא ךימ טרעה ,ךײא טעב ךיא ,שטיװאניבאר ױרם —

 .ןײטשראפ ךימ טליװ ,טרעטיבראפ טשינ טײו
 א עמיטש ןײז ןיא טליפעג לאמ ןמשרע םוצ טאה יז
 א םינפ ףײטש ןײז ןיא ,לארטש א ןגיוא ענײז ןיא ,מײקכײװ

 .טרירעג יז טאה סאװ ,שטײנק א ,גנוגעװאב

 ד־ יי ך. — זרימ טגאז ?ריא טליװ םאװ ,אזלא —

 יוזא יװ ,טשינ סײװ ךיא ,טעאפ ןײק טשינ ןיב ךיא —
 ךיא זיב זא ,ךאז ןײא ראנ םײװ ךיא ,ןקירדסיוא ךיז לאז ךיא
 ,ןעיורפ ןגעװ טרעלקעג טשינראג ךיא באה ,ןפארטעג ךײא באה

 טשינ ןב^ה סע ,ךיז טײטשראפ ,שטאכ ,ץבאה־הנותח ןגעװ טשינ
 ןיא ,יורפ עטשרע יד טנעז ריא .ןטײהנגעלעג ןײק טלעפעג
 רעמוז םעד טלמונ^ ךײא באה ךיא .טבילראפ ןיב ךיא רעכלעװ
 באה ךיא ןוא ,ןליפש ךיז דגיק ןטימ עשזאלפ רעד ףיוא ןעזעג
 ראנ ךיא רעלק ןא לאמטםנעד ןופ ,ךײא ןיא טנילראפ ךיז
 ןעלטימ יד .ןעגיװעג וצ ךײא יוזא יװ - ךאז ןײא ןגעװ

 .ךײלג ץנאג רימ ןעגעז וצרעד

 טקוק ןוא יז טגערפ — ?ןעניװעג ךימ טמײה סאװ —
 .ןײרא םינפ ןיא טקעריד םיא

 יורפ ןײמ טלאז ריא זא ,ךעלדנעטשראפ ,ןײמ ךיא —
 .ןבאה״הנותח רימ טימ טלאז ריא זא ,ןרעװ

 ךיא זא ,ןבאה־הנותח ךײא מימ ךיא ן^ק יוזא יװ —
 ?ןאמ א ךאד באה

 .ןטג ןאמ ןטימ ךיז ריא טעװ —
 ךימ ךןןד טאה רע ?ןטגפא ןלעװ ןעד ךימ רע טעװ —

 !ביל
 עצנאג םאד טלעטשעגנא ךיא באה עקאט םעד בילוצ —

 .ןירעד ןיא הדומ ךיז ןיב ךיא .ןשטיװאניבאר טימ תופתוש
 ן גיטכערטרעדיג ,ןײמעג ךאד זיא סאד רעבןן —

 ןײמ זיא םאד רעבא .ןײמעג זיא סע ,סע סײװ ךיא —
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 יוצ ךײא ייפ !טנאןו רעד ןיא פאזו ךיא סאװ ,רעװעג גיצנײא
 ןןוט וצ ץלא טײרג ךיא ןיב ןעניװעג

 ןראװעג־טרירעג טשינ זיא,יז זא ,ןגאז טשינ ןאק ןעמ
 .טראװ םעד ןופ

 טגאז — זביל טשינראג ךײא ךאד באד ךיא רעבא —
 .עמיטש רעטפמעדעג א טימ ןיוש ד

 טאד ריא .ןכאמ טײצ רעד טימ ןיוש ךיז טעװ םאד —
 זםיא טימ ריא טנעז ךאד ןוא ביל טשינ ךיוא ןאמ רעײא

 ?ץלא סאד ריא טםײװ ןענאװנופ —
 זןליפםיורא ךײלג ןעמ ןאק םאד ,א —

 .ןגיװשעג טונימ א טאה יז
 ׳הנותח ךאד באה ךיא .ןאמ ןײמ ךאד זיא רע רעבא —

 !דניק ןן םיא ןופ ךאד באה ךיא ,םיא טימ טאהעג
 ןײמ יװ ןטלאה םע לעװ ךיא ,םרעײא זיא דניק םאד —

 .ענעגײא ןבאה ךיוא רימ ןלעװ רשפא ןוא ,סנגײא
 יז .ענדאמ ןעמוקעגראפ ךיז זיא יז .ןרוןװעג־־טיור זיא יז
 לאז ןיושראפםנאמ א זא ,טרעהעג טשינ לאמנײק ךאנ טאה
 זא ,ןגאז טשינ ןאק ןעמ .יורפ רעטארײהראפ א וצ ןדער יוזא
 .קורדנײא ןײק ריא ףיוא טכאמעג טשינ טאה טײקטקעריד יד

 !בײװ םמענעי ךזןד ןיב ךיא ,ןליװ סעטאג םוא רעבא —
 רימ וצ ךיז טעװ ריא .בײװ ןײמ ןײז ריא טעװ _
 .טניואװעגוצ ןאמ רעײא וצ ךיז טאה ריא יװ ,ןעניואװעגוצ
 יװ ןײש יוזא ראנ ,אלאפא ןײק ,טנאמא ןײק טשינ ןיב ךיא
 טנעגילעטניא ןוא גולק יוזא ןוא ךיוא ךיא ןיב זיא ןאמ רעײא
 רעגרע ןײק ןבאה טשינ ריא טעװ רימ ײב ןוא ,ךיוא ךיא ןיב
 •עג ענײמ ןעניגראפ טנײה ךיז ןאק ךיא ,רימ טביולג .ןבעל
 -ערעטניא אזא ןוא .ןטײרג ןופ ןבעל וצ ןוא ןזאלוצפא ןטפעש
 ןבאה ךיוא ריא טעװ ןאמ רעײא ײב טאה ריא יװ ,ןבעל טנאם
 גיצנאד ןזאלראפ טלאװעג גנאל ןופ ןיוש פאה ךיא .רימ ײב
 ״וצ ,ךײא ףיוא טראװעג ראנ באה ךיא .ןראפ ןילרעב ןײק ןוא

 .ןציז ןפילבעג גנאל יוזא אד ןיא ןיבי ראנ ךײא ביל
 יז ןוא זיוה-עפאק ןיא םיא רעביאנגעג ןסעזעג זיא יז
 טדערעג ןרעװ רעטרעװ יד זא ,טפיולגעג טשינ ןײלא ךיז טאה
 זיא יז .ראװ רעד ףיוא ןיושראפםנאמ ןדמערפ א ןופ ריא וצ
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 ױו יוזא ,ןקארשרעד טשינ ,ןראװעג-טיור לאמ ןײא ןײק טשינ
 ראנ ,ןײלא ריא ןגעװ טלדנאהעג ןעװעג טשינ ךיז טלאװ סע
 ןוא .ךאז רעכעלנײװעג ץנאג א ןגעװ ,םעפע קםע ןא ןגעװ
 ־עקדױ רעד טא זא ,טרעדנואװעג ןטםרעממא יז טאה סע סאװ
 ■׳ראג זיא ,לװײט םלא טלעטשעגראפ ךיז טאה יז ןכלעװ ,שטיװ
 ,וליפא שיטאפמים ןעמוקעגר^פ ריא זיא רע וךעלקערש יוזא טשינ
 יז טאה ריא וצ עביל ןײז ןוא טײקגיצראהנפא עכאפנײא ןײז

 וצ ףיורעד סאװ טאהעג טשינ םיא טאה יז .טרירעג וליפא
 טקוקעג ,עװאק לזעלג ריא ײפ ןםעזעג ראנ זיא יז .ןרעפטנע

 ןיא םירןןװ ,ןײש ןאד ןײז טזומעג טאה יז .טנעה יד ףיוא ךיז
 ינדײל ןופ קורדסיוא ןא טקרעמאב יז טאה םינפ סעשטיװעקדױ
 שיטאפמים וליפא םיא טאה סאװ ,גנוקיצטנא ןא ,דײרפ רעגיד

 .טכאמעג

 וטרעהרעדמוא ךאד זיא םאד רעבא —
 רעד ףיוא ןכאז עכלעזא ןפאלראפ ןיוש ךיז ןענעז סע —
 ןטימ ךיז טג פאװ ,עטשרע יד ןײז טשינ טעװ ריא .טלעװ

 ...לכײמש א ןיא טגאזעג רע טאה — ,ןאמ
 ןביוהעגנא ךיז יז טאה טציא .לײװ א ןגיװשעג טאה יז

 .םיא ןגעג ןרעװ וצ

 ־אמ ,ױא .רעטרעװ עכלעזא ןרעה טשינראג ראט ךיא —
 םלא ,ךיא - ,רעגניפ יד ןכזןרבעג ךיז יז טאה - !ןיורק-עלעמ

 ןדניז עםיורג א ךאד ןעײגאב רימ ןיורפ עגידנעטשנא
 ײב זיא םע ,טקילגאב ןשטיװעקדױ טאה ״רימ״ טראװ םאד
 רע טאה דײרפ ראפ .גנומיטשוצ ריא ףיוא ןמים א ןעװעג םיא
 רעבא סאװ ,ריא וצ ןקערטשוצסױא טנאה ןײז טװאורפעג וליפא
 סאד .ןטלאהוצפא ןטארעג םיא טאה טקניטסניא רעכעלרעניא ןא

 .ןלעפעג ךיוא ןרתסא זיא
 .רע טגערפ — ?דניז א ןעמעװ ןגעג —

 טרעפטנעעגפןן ליטשרעדניא יז טאה — :םיא ןגעג —
 .םיא ןופ קילב ריא ןטימעגסױא לאמ ןטשרע םוצ ןוא

 סאד ןא טשינ ןעמענײק טמוק טײצ רעגיטנײה ןיא —
 ,קילג לסיבא ףיוא טכער א רעװ טאה סע זא ןוא ,טכײל ןבעל

 ,לאמ ליפיװ .ןאמ רעײא ןופ רעגיצניװ טשינ סע ךיא באה
 ליפיװ ןופ ? זלאה ןפיוא ןגעלעג ףלח רעד רימ זיא ,ריא טנײמ
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 ךיא — .״זיפ ,טעװעטארעגםיורא ךיז ךיא פאה ןראפעג
 ?ץלא םאד םיא טמוק סאװראפ — .ןופרעד ןדער טשיב ליװ
 .יןצאשוצפא יוזא םע טסײװ רע יצ ,טשינראג םײװ ךיא ןוא
 ״עג משינ ךײא רע טלאװ ,גיטיונ יוזא םיא טנעז ריא פיוא

 .״!ןוט םאד טזןזל
 ?ריא טנײמ סאװ —

 .ןפײרשרעטנוא לםקעװ סאד ןײמ ךיא —
 ריא טאה סאד וןדער ךאנ טלאז ריא ,ראנ טרעה —

 ווצרעד טײנעג םיא ךאד
 וצ ךײא ידפ ,ןגעװטרעײא ראפ ןוטעג םע פאה ךיא —

 ןןוט טפראדאפ טשינ סע טאה רע רעפא .ןעמוקאפ
 טאהעג טשינ םיא טאה יז ןוא .ןעװעג גיטכיר זיא םאד
 טפיוקראפ טשינ ןעד יז רע טאה .ןרעפטנעוצפא ףױרעד םאװ
 ״עקדױ ןיהואװ ,ןעזעג טשינ ןעד רע טאה ?לסקעװ םעד טימ
 >עג ךאד םע טאה רעדנילפ א ?טנײמ רע םאװ ?טליצ שטיװ
 לםקעװ םאד לאז יז זא ,טכאמעג רע טאה ךאד .ןעז טנאק
 ...ןעװעג-םיכסמ ףיורעד טאה רע זא ,םע טםײה .ןפײרשרעטנוא

 .לײװ א ןגיװשעג טאה יז
 ?ןײז טציא טעװ סאװ ,אזלא —

 *הנותח טעװ ריא ןוא ןאמ ןטימ ןטג ךיז טעװ ריא —
 טײטשראפ ,ןענאדנופ ןראפקעװא ןלעװ רימ .רימ טימ ןפאה

 .ךײא יװ טקנופ דניק רעײא פיל פאה ךיא ,דניק ןטימ ,ךיז
 ?ןעעשעג טעװ םאװ םיא טימ ןוא —

 ךיא ,ןפעגפא ןעלםקעװ יד םיא לעװ ךיא ? םיא ,א —
 ףיוא ײז ןשיוטרעביא ,ןעמענוצ ןריפאפ יד םיא ײפ וליפא לעװ
 .ןראלאד ןיא ןלאצםיוא קירוצ םיא טלעג ןײז רעדא .ערעדנא
 ,ןטײקגירעװש ןײק ןכאמ טשינ טעװ רע פיוא ,ךיז טײטשראפ

 ?ןכאמ אי טעװ רע פיוא ןוא —
 ןעלסקעװ יד ךיא לעװ ,ךיז טײטשדאפ ,לאמטםנעד —

 .ןעמענוצ םיא ײפ ץלא ןוא קנאפ ןיא ןפעגרעפיא
 ריא םאװ ,רחסמ רעטושפ א זיא םע זא ,םע טסײה —

 ?רימ ףיוא ןכאמ טליװ
 ךײא לטימ רעדנא ןא יװ רעסואימ רחםמ א זיא סאװ —
 ערעדנא ךרוד ,ןלעוד ךרוד םע ןכאמ ערעדנא וןעמוקאפ וצ
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 ,םעציילפ סנאמ םעד רעטניה ןראגפא ךרוד רעדא ,סעריטנאװא
 .רעגידנעטשנא ליפ לדנאה םענעפא ךרוד ןיוש ךאד זיא

 יז .ןרעפטנע וצ םאװ טאהעג טשינ רעדיװ םיא טאה יז
 ״נא ןיא ןעװעג רעמ ןיא הע ,טכאמעגפא םעפע ךיז ײצ טאה
 ■־סיוא טלאװעג טאה יז ,טײקגיצײג עשירעבײװ ריא בײה
 רעטעפש ,ןשטיװעקדױ רעביא טײג טכאמ ריא טײװ יװ ,ןריבורפ
 .סולשאב ןגיטכיװ א רעײז וצ הביס א ןעװעג ריא ײב םע זיא

 ;לכײמש ןשיטעקאק א טימ ןפורעגנא ךיז טאה יז

 סאװ ,ןעלסקעװ יד,ןטעב ךײא ײב לעװ ךיא זא ןוא —
 .{.? ןבעגקירוצ רימ ײז ריא טעװ ,ןבירשעגרעטנוא באה ךיא

 .טײצ רעדעי וצ —

 ?טציא וליפא —

 םאד זיא סע ,רימ ײב ײז באה ךיא ,טציא וליפא ,אי —
 טליװ ריא זא ;ךײא ףיוא רימ טיג םע סאװ ,טכער עגיצנײא
 ,שאט־װירב ןייז םיורא־טיצ רע ןוא — זרעײז עטיב ,קירוצ ייז

 ...רעביא ריא ייז טיג ןוא ןעלסקעװ ייװצ יד סיורא־טמענ
 יז .ןדירפוצ ןוא טניוטשרעד ,ןראװעג־טניוטשרעד זיא יז

 .ןײרא ןגיוא יד ןיא ךײלג םיא טקוק

 ,ןוט ריא טעװ סאװ !?ריא טנעז רחוס רעטוג אזא —
 !?ןעלסקעוו יד ןבעגקירוצ ןאמ ןײמ טציא לעװ ךיא זא

 טשינ ךיז טניול םע זא ,זײװאב א ןײז םע טעװ —
 באה ךיא זא — .לכײמש א טימ רע טגאז — !לדגאה רעד

 .ךײא ףיוא טשינ גנונפאה ןײק

 עפראש עריא טימ ךיז טאה יז .לײװ א ןגיװשעג טאה יז
 ןביוהעגפיוא ,ךיז ראפ ואװ*ץעגרע טקוקעג ,פיל יד ןסיבעג ןײצ
 .ןבעגעגקירוצ םיא ײז ןוא—ןעלםקעװ יד ןעמונעג ,טרא ןופ ךיז
 טשינ ךימ רע טעװ ײז ןא ,ןעלסקעװ יד טלאהאב —

 ...ןטג ןלעװ

 .ןטײלגאב יז טלאװעג ןוא ןביוהעגפיוא ךיז טאה רע
 ךימ םענ ןוא טנװא ןיא םוק .ןײלא טציא ךימ זאל —
 >זאלב א טםעװ ,ןעמוקניירא בוטש ןיא טשינ טספראדאב ,םיורא

 ...ליבאמאטיוא ןופ ןראה ןטימ ןוט

 ♦6 ,טנ>1רגפ^ םייב ,שא מרלש
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 ןיא ךײלג ןאמ םצד טגאזעג ןוא ןצמוקעגמײהא זיא יז
 :ןײרא םיגס

 ,ןםצגוצפא ןעלסקעװ יד ריד טיירג זיא שטיװעקדזי —
 ןשיוטוצסיוא ,םיא ךרוד טפיוקצג טסאה סאװ ,ןריסאפ עגייד
 רע^^,ןראלאד ןיא טלעג סאד ןבעגפא ריד רעד§ ערעדנא ףיוא

 .גנידאב ןײא טלעטש רע
 ?זיא סאװ —

 !ןטגפא ךימ טסלאז וד זא —
 ןײרא ,ליומ םענעפא ןטימ ןײטש טזאלצג םיא טאה יז
 טשינ ןצמענײק ןוא ךיז ןסאלשצגפא ,רצמיצפאלש ןיא ךיז וצ

 .טנװא זיב טזאלצגוצ
 א ריט רעד ראפ ןסיורד ןיא טאה טנװא ןיא רעטעפש

 .ןזאלבעג ליבאמאטיוא ןא ןופ ןראה
 ׳רצד א טגערפעג ןאמ רצד טאה — ?וטסײג ןיהואװ —
 רע ןעװ ,טנאה רצד ףיוא דניק סאד גידנטלאה ,רעגעגאלש
 ׳םיוא ןא רעמיצפאלש ריא ןופ ןצמוקסיורא ןצזעג יז טאה

 ...עטצופעג
 טנאק ריא .טיורב׳טנװא ןםע ןשטיװעקדױ טימ ײג ךיא —

 .ןסילשדאפ ריט יד
 .טכאלעצ שירעטסיה ךיז טאה רעקיוה רעד

 ,טולב ןײמ ךיז טםיג רימ ײב ?וטסכאל םאזו ,לװײט —
 וטםכאל וד ןוא

 ,למיה ןופ ףארטש א ראפ ןטלאהצג סע טאה שטיװאניבאר
 טאה רע .געװ ןשידײ םעד טזאלראפ טאה רע לײװ ראפדעד
 ךיא באה סאװ :ךיז ראפ ןרעפטנעראפ ןײא ןיא ןטלאהעג ךיז
 טלעג לםיב ןײמ טלאװעג ראנ ךאד באה ךיא ,טלאװעג ןצד
 •עגושמ זיא טלעװ יד זא ,גידלוש ךיא ןיב סאװ ,ןצװעטאר

 !ןראװעג
 ריא״ — .טגאזעגפא ךיז בײהנא ןיא דע טאה ןטג ןופ

 וצ ןסיװ לאז ךיא וליפא ,רצקיטש ףיוא ןםײרצצ ךימ טנאק
 ״!ןכאמ־רעגנירג ןבעל סאד ךאנ ײז לעװ ךיא .ןריפארק

 ןא ןגערפ ןראפעג זיא דע ןכלעװ וצ ,יבר רעד רעבא
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 יז, — .ןטג ךיז לאז רע ,ןעװעגירזוג םיא ףיוא טא.ד ,הצע
 דגיק םאד — יאגה ןייא טימ ראנ ,ײס־יװ׳ײס ריד ראפ אמט זיא

 .״ןפעגפא טשינ ןפוא־ןיאב ריא וטסלאז
 רעקיוה רעד .ןבעגעגפזז טשינ ריא רע טאה דניק םאד
 ־עגגא ריא ײב ךיז ןב§ה סע ,ןעיצרעד וצ ןעמונעג םע טאה
 ןופ ןריפאפ יד .דניק םוצ ןליומזג עכעלרעטומ ןעלקיװטנא ןביוה
 טשיוטעגרעביא שטיװעקדױ םיא טאה ןקעטאפיה ״סרעמייהנעדאב״

 .ןראלאד ףיוא
 ןײלק 8 יװ טנײװעצ שטיװאניבאר ךיז טאה טג םײב

 ןןשטנואװעגוצ ײז רע טאה ןענעגעזעג םײב .דניק
 געװ רעײא ףיוא ןטײלגאב ךײא ןלאז ןרערט ענײמ —



 6 ?עיעעי/ל

 תוד ןוא ילפענ

 ,סמראװ ןײק ץנײמ ן־ופ טריפ סאװ ,געװ םעד רעביא
 רעזײה עשירעיופ עטלא ןיא טרעיומעגנײא ןא ןעמ טפערט
 ־עצ ,ןטלאפשעצ ןענעז רענײטש יד .רענײטש־הבצמ עםיורג
 טײצ רעד ךרוד סנגער ןוא טניװ ןופ זיא טפירש יד ,טקזןה
 טפירש רעד טיול ןוא ןעמראפ ערעײז טיול רעבא .ןשאלעגסיוא
 ׳עג ,תובצמ עשידײ ןענעז סאד זא ,ןעגעקרעד וצ דלאב זיא
 -ראפ ,ענעלאפעגנײא ןופ טפעלשעצ רעדא דרע רעד ןיא ןענופ
 ־יוב סלא טצונאב ןבאה ןרעיופ יד סאװ ,סמלוע־תיב ענעסעג

 .רעזײה ערעייז וצ רענײטש
 •אב יד רעביא טריפ סמראװ ןײק ץנײמ ןופ געװ רעד
 יד רעביא ךיז ןטײרפש סאוו ,רעדלעפ־ןײוו עשינײהר עטמיר
 ןעירפ ןיא .גערב־ןײהר םעד סיואגגעל ךעלגרעב עטיוטאב
 טנגעג עצנאג יד טרעװ ,ףײר טרעװ ןײװ רעד ןעװ ,טסבראה
 ןקילפ םײב .רעטעלב עפייר יד ןופ טײקטיור רעד טימ ןסןוגאב׳
 ןגיצ עגיטעז ןופ סרעטײא יד יװ ןעגנעה סאװ ,ןביורטנײװ יד
 יד זא ,ךיז טכאד ,פארא ןעגנאטש־ןײװ יד ןופ ןספעש ןוא
 •פײר רעגיטסבראה ןופ טרובישראפ טרעוו טטאשדנאל עצנאג
 יד .ןטערט רימ רעכלעװ ףיוא ,דרע עטלא זיא סע ...טײק

 תױשעמ טימ ,טײקשיטנאמאר טימ טפאזעגנא ןענעז רעדלעפ
 טנגעג רעד ןופ דרע יד ...רעגניזנענימ ,רעטיר ,ןעגנולעבינ ןופ
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 ענעגנאגראפ ןופ תובצמ טימ ןוא ןײװ ןטלא טימ טילב אד
 .תורוד

 ערעײז טימ ״תורוד ענעגנאגראפ ןופ ןראי עלא יד םא
 רעגיזאדרעד ףיוא ןסאנעג ןבאה ײז םאװ ,ןיײל״ןיא״חײרפ
 ־הבצמ ןוא ןײװ טימ טילב םאװ ,טפאשדנאל עצנאג יד ;דרע
 ןיא ,טרעמאהעגםיוא ןײטשלזיק 8 ןיא יװ ,טנײה טגיל ,רעגײמש

 ...יורפ 8 ןופ טכיזעג טלא ןא
 ןיא ,גאט־רעטגיװ 8 ןיא ,טכאנראפ גאטײרפ זיא פע

 טלגנירעגמורא זיא םאװ ,םרעמײהנעדאב יד ןופ עליװ רעד
 ןיא .רעטעלב־ןײװ עטקלעװראפ ןוא ןעעלא עטילבעגפא טימ
 טײקלקנוט רעד ןיא טציא זיא פאװ ,רעמיצסע ןסיורג
 ,פמאל ןשירטקעלע ןײא טימ ראנ ןטכיולאב טכאנ רעד ןופ

 שיט רעגנאל רעד ןיוש טײטש ,טײצ רעטכעלש רעד בילוצ
 ײװצ טימ ,רעטעלב ענירג טימ טצופאב ,ןםײװ ןיא טײרגעג
 ענעטינשעצ־בלאה טימ טקעטשאב ,םערבאילעדנאק ענרעבליז
 רעײז זיא עמאד עטלא יד .עימאנאקע בילוצ ךיוא - ,טכיל
 ,ןשטנעב־טכיל ןופ העש עגילײה יד זיא םע שטאכ .גידװעריר

 זומ יז ,ךיק ןיא רעמיצסע ןופ ןעילפמור^ ןײא ןיא יז טלאה
 ךיז ןאק ןעמ ןוא טכעלש ןענעז ןטײצ יד .ןםיװ םצל8 ןופ
 .טניואװעג זיא ןעמ ןכלעװ וצ ,סאד ןביולרעד רעמ טשינ

 טנײה ךיז ןעמוק רעדניק יד ,טנװא גאטײרפ פע זיא ךאד רעבא
 טגנערב רע ז8 ,טגאזעגנא סקאמ ךאנ טאה אד ןוא ,ןעמאזוצ
 םע זיא טציא זיב .״עדױ-טסא״ םעד - טס8ג 8 ךיז טימ
 טיול טריפעג ךיז טאה ,ןוז רעטסטלע רעד ,סקאמ .ןעװעג טשינ
 ־פא ןטלאהעג גנערטש ןבעל־עילימאפ םאד - ציצידארט רעד
 זא ,ןפארטעג סע טאה ןטלצז רעײז .טפצשצג ןופ טרצדנוזעג
 8 ןיא וצרעד ךאנ .שיט םוצ םײהא ןטעב ןדמערפ 8 לאז ןעמ
 ־םיוא ןיא .ןעמאזוצ ךיז טמוק עילימ^פ יד ןעװ ,טנװא־גאטײרפ
 אד ןוא .דנײרפ־עילימאפ רעטלא ןא לאמ8 - ןלאפ ענעמונעג
 רעװ ,ןפיולוצרעהא ןעמוקעג זיא רעכלעװ ,רעדמערפ־דליװ 8
 .טוט רע סאװ ,סק^מ טסײװ םמםה־ןמ ראנ !ןענאװנופ טסײװ

 טנײה עמאד עטל8 יד ןטסרעמא ט^ה םע סאװ םאד רעב^
 ךיז טאה ןעמ .תורקי רעםיורג רעד ןעװעג זיא ,טריװרענעד
 ןסעגע״ טאה ןעמ ,טניואװעגוצ םעל8 וצ ןיוש טײצ־סגירק טניו



 ש 8 ם ו ל 86

 ׳עג טשינ ךאנ זיא סאד א־טא ראנ .לפ^טראק ןזפ ״טיורב־ץאורע,
 סעד ראפ טלאצאב טאה רעניד רעד סקילעפ :ןראװעג־טרעה
 לעדנאר ןפיורג םעד ןיא טציא ךיז טכ§ק םאװ ,טכעה ןםיורג
 •מוא יד ,טײצלאמ־עילימאפ ןגידגאטײרפ ןראפ ךיק רעד ףיוא

 •ןצײרד .קר^מ טרעדנוה-ףגיפ־טנזיוט-ןצײרד ןופ עמום עטרעהרעד
 םעד לןןמטםנעד טאהעג עקאט ןבאה קר^מ טרעדנוה-ףניפ־טנזיוט
 אזא ראם םאװ ,קראמ-דלאג ןײנזיבטכא רעפעגמוא ןופ טרעװ
 רעבא ,זײרפ רעלאמראנ א ןעװעג םע זיא טנום ריפ ןופ שיפ
 •ףניפ־טנזיוט־ןצײרד ןעװעג-טניואװעג זיא רעמײהנעדאב יורפ
 סןזװ ,עמוס עגיטכיװ אזע ראפ ןטכןןרטאב וצ קראמ טרעדנוה
 ־רעמײהנעדאב״ ןופ ףעש רעגילאמא רעד ,ףלאדור ןאמ ריא
 יצ ,טגײלעגרעביא טוג ןעװעג ךיז טלאװ ״טלאטשנא־ןקעטןזפיה
 ןיא ןעגנוניואװ סקעז ןופ זיוה א ףיוא ןגראבםיוא יז לאז רע
 עמום ןײק טשיג םע זיא ,םלאפנדעי .לאטראװק-רעמעברא ןא
 ראפ ןפיוק טנאקעג ןיוש שיפ םעד טאה ןעמ ,תמא .שיפ א ראפ
 ם§װ ,טײצ רעד ךרוד ראנ ״קראמ טנזיוט־ןצײרד עכײלג

 רעײז ,סקילעפ ןעװ ,שיפ םעד רעביא ןעגנודעג ךיז טאה ןעמ
 יוזא ל§ז רע יצ ,ןעגנילקנא ןיא ןטלאהעג טאה ,רעניד רעטלא
 ־ףניפ ףיוא ןביוהעג ךיז שיפ רעד טאה ,ןבעגסיוא טלעג ליפ
 8 ךיק ןיא ןענירעד ךיז טכאק ,םלאפנדעי ...קראמ טרעדנוה
 טאה טײצ רעטכעלש רעד ןיא זא ,ךיז טײטשראפ .םנגעמראפ
 ־יה ןופ וצרעד ךאנ ,שײלפ ןופ ןגאזפא טזומעג ןיוש ךיז ןעמ
 -וצ ,ןריװרעס וצ אי ןעװעג-גיטיונ רשפא ןטלאװ עכלעװ ,רענ
 .טימ טסאג א שיט םוצ טגנערב סקאמ לײװ ...שזיטסערפ ביל
 ־טםא״ םענעפאלעגרעהא ןא טראד בילוצ טשינ רעבא טעװ יז
 םאונ ,עבאגםיוא רעגידלאװעג אזא ןיא ןזאלנײרא ךיז ״עדױ

 טריװרעס רעװ .רעניה טײצ עגיטנײה ןטסןןק ןפראדאב סע
 םעד ײב רשפא ,ןטנאלוקעפש ןוא םרעביש ראנ זרעניה טנײה
 רעבא ראפרעד !״עדױ׳טסא״ םענעפאלעגוצ םעד ײב ,טראד
 רעטלא רעד ,םקילעפ .םלוע םעד ןגיטעז םעילםאטראק יד ןזומ
 !סעילפאטראק יד ,ךא .ןריװרעם וצ ןײש ןסיװ ראנ לאז ,רעניד
 ־גאג ןפאלש טשינ ,עמאד עטלא יד ,יז ןזאל םעילסאטראק יד
 .זײרפ ןיא ךיוהרעדניא ײז ןעילפ עדנוטש עדעי .טכענ עצ
 טימ טײצ־המחלמ ןיא ךיז טגןה ןעמ זןײז אד טעװ םאװ
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 ןעמ טאה ״םעכנא^מ״, ןוא ןזאל-ןעגעגונגצב טזומעג ״סעכנןןמ״,
 <לע3 עצנאג יד פןז־טגנעה מעילפאטר^ק ןיא רעבא .טנרעלעג

 ־ןןפ רעד ןזפ ןעזגא םעד ןטלאהזצפױא רענא ידכ .טײקשיתנה
 טאה ,סרעמײהגעדאב יד ןזפ שיט םעד דובפ ןוטוצג^ ,עילימ

 —.ןבעג ץנןןלג ןגילאמא ןײז ןופ ןײשפא ןא שטאכ טזומעג ןעמ

 רעסיורג רעד ןיא טזאלעגנײרא ךיז עמאד עטל^ יד טאה
 טימ טראט־לפע ןןן ײרעמידנאק רעד ןיא ןלעטשאב וצ ,האצוה
 ראפ ןר^װעג-עגושמ זיא ןילרעב ץגאג .(ענעמעמס) ״ענאז־גאלש״
 ׳כײפשנײא סלאװעג טלןזװ רענײא רעדעי יװ יוזא ,״ענאז׳גאלש״.
 יוזןן ךיז ןבזןה ײז ןכלעװ ךאנ ,בײל ןײז ןיא סטעפ ןרעל
 ערעײז ײז ןבאה ,טײצ׳המחלמ ןיא טרעגנוהעגםיוא קראטש
 ערעײז ןבאה ײז יװ טקגופ ,סטעפ טימ טריטנאיװארפ רעבײל
 ,טײצ רעטכעלש רעד ראפ גראװנםע טימ טריטנאיװ^רפ ןעמײה

 ךיוא טזומעג טאה ״ענאז־ג^לש״ טימ טראט .ןא־טמוק סןזװ
 -ראפ וצ ידכ .ןענײשרעד סרעמײהנעדאב יד ןופ שיט ןפיוא

 עמאד יד טאה ,טײצלאמ םעד ןופ טײקמירןן יד לםיבא ןקעד
 ןוא םיװרעס״רענזײמ ןטלא ןטימ שיט םעד ןריװרעס ןסײהעג
 ״עד ןטעדליגרןזפ ןיא ןבעגוצפיוא טראט ןטימ ״עגאז-גאלש, יד
 עגיטכיװ רעײז ײב טצונאב ר^נ טרעװ םאװ ,םיװרעם־טרעם
 טאה רעמײהנעדאב םאדאמ יד ,טרןןװ ןײא טימ .ןטײהנגעלעג

 .ןגראןאב וצ טאהעג גאטײרפ םעד ליפ רעײז
 רעד ןגן ךיז טקור סע ןוא ןיוש סע טלקנוט טציא ראנ
 ןשטנעב־טכיל סןןד .ןשטנעב־טכיל ןופ טנעמאמ רעכעלרעײפ
 גנאל יוזא .רוגש יד - זיוה ןופ יורפ עלעיציפא יד פןז־טכיר
 ׳אד עטלא יד ,ךעלדנעטשראפ ,טאה ,טבעלעג טאה ףלאדור יװ

 ןוא טיוט זיא ףלאדור ריא רעבא טניז .טשטנעבעג טכיל עמ
 ,סקאמ ןוז רעטםטלע ריא ןראװעג זיא זיוה־קנאב ןופ ףעש רעד
 - יורפ סקאמ ,רונש עטםמלע ריא טכיל־גןןטײרפ יד טשטנעב

 טאה יז ,עט׳רג א זיא יז לײװ ,ראפרעד יז טםײה תור .תור
 ןופ פא יז טמאטש ןײל^ .ןאמ ריא בילוצ ןעװעג־רײגד ךיז
 ,ןוטעג סע טאה יז .עילימאפ רעגרובמאה רעכעלרעגריב א

 ׳יט^זנאפ רעד בילוצ ןוא ןאמ םוצ עביל סיוא ,ךיז טײטשראפ
 רעכלעװ ,רעמײהנעדאב ןטלא םעד ןופ טײקטראפשעגנײא רעש
 •כאט יד ,יז ויב ,ןסיװ טל^װעג טשינ ךודיש םעד ןופ ט§ה
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 טשיג ךיז טעװ ,סניטר^מ רעיוב״ןפיש רעגרובמןןה םעד ןופ רעט
 ײרטעג יז טל8ה ,ןוטעג םע יז טאה רעבא םיוק .ןײז־רײגמ
 .ןאמ ןשידײ ריא וצ יװ יוזא ,טאג ןשידײ םוצ ןטכילפ עריא
 טאה יז .ערעווש ןייק טשינ ןוא ליפ טשינ ןענעז תװצמ יד

 עכלעװ ,עטריצילפמאק יד ״ײז ראפ ןקארשעג בייהנא ןיא ךיז
 -פיוא דל^ב יז טאה ,דאב ןלעוטיר םעד מימ ןדנובראפ ןענעז
 רעבא זיא ןשטנעב־טכיל סאד .טשינ ייז טלאה רענײק ןןבעגעג
 טגאלש ,ןוט סע ףרן?ד יז ןעװ ,לאמ םעדעי ןוא ,טייקגילײה א
 .טאבעג ןטיול םע טוט יז יצ ,ארומ טימ ײברעד ץראה ריא
 ־נאװצ־ןוא׳עגינײא טניז טן?ג ןשידײ םוצ ןיוש ךיז טנעקןןב יז
 םעדעי םיא ראפ ארומ טראפ יז טאה ןגעװטסעדנופ ,ראי גיצ
 ןופ םענײא ךרוד ,םיא טימ גנוריראב ןיא טמוק יז ןעװ ,לאמ
 טאה רעמ .ןשטנעב־טכיל םײב ןוא ןטעב םייב ,ןטזזבעג ענײז
 זיא םאד - זיוה ןיא יעטערטראפ ןײז ראס ארומ רעבא יז
 ־אפ עלא טשינ ןבאה טאג ןשידײ ןראפ ...רעטומ רעד ראפ
 ןײז ןופ ךיז ןבאה ײז ,ארומ רעמײהנעדאב רעדילגטימ-עילימ
 ־ומ רעד ראפ - רעטערטראפ ןײז ראפ רעבא .טײרפאב ךאי
 טלעטש תור ןעװ ,לאמ סעדעי ...טסגנא עלא ןבאה — רעט
 -באילעדנאק ענרעבליז עגידנטכײל עםיורג יד ראפ קעװא ךיז
 ,ײברעד ץראה םאד ריא טפאלק ,שיט ןכעלרעײפ םײב סער
 ץלא ראנ טוט יז יצ - ןעמאזקע םעד תעשב דניק א ײב יװ
 טציז רעגיװש יד ןעװ טפיוהרעביא ״ןײז וצ רעהעג םע יװ
 ־טביוה יז ןעװ ,טציא ךיוא .לוטשרעטאס ריא ףיוא ײברעד
 עיולב יד ײז טימ ךיז טלעטשראפ ןוא טנעה עסײװ עריא ףיוא

 ...הכרב יד טגאז ןוא ןגיוא
 טגיל םינפ ןשידײ־טשינ ןוא ןשידײ ןשיװצ קוליח רעד
 -נגיוא םעד ןיא םיוא ךיז טקירד ןוא טינשםיוא־ןגיוא םעד ןיא
 •נוגידײלאב עטפא יד בילוצ ,גיוא עשידײ םאד תעשב .קילב
 -ײטראפ א ןגז־טמענ ,ןײטשוצםיוא טאהעג טאה םע םאװ ,ןעג
 ןטײװצ א טימ ןא ךיז טפערט סע ןעװ ,עיציז^פ־סגנוגיד

 -ןדנןןר םעד טכײװראפ ,גידנטעב-הליהמ יװ ,םיוא-טדײמ ,קילב
 ןיא ד§ר-ןוז םאד יװ ,פארא ךיז טזאל לפא־גיוא םאד ,גיוב
 רעשירא רעד ןא־טמענ - ךעלעבראט־ןרערט יד ןיא ,טנאזירזןה
 ״עיציזאפ־ספמאק א קילב ןטײװצ 8 ןענעגעגאב םײב קילב׳ןגיוא
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 טקנופיגיוא רעגידנעשטשילב רעד ,גנורעדאפסיורא עגידהפצוח א
 •גיוא ןכעליולב-יורג ןיא ךעלגעװאבמוא ןוא טרעװילגראפ טײטש
 ־עלבײװ ןוא טײקדלימ רעצנאג רעד ײב—ךיוא טאה םאד ...םי
 ןםײהעג טאה יז יװ ״סלעזיל רעדאו ס׳תור םאװ ,טײקכײװ רעכ
 .רונש יד ךיוא ןסעזאב - ,טקירדעגםיוא טאה םינפ (םײהדעדניא

 ־ךעליולב עריא ןופ קילב רעגידנרעדאפםיורא רעפײטש רעד
 ־טקוק ,ךרודא-טכעטש ,טכאדעג ךיז טאה ,ןעלפאנגיוא עגישא
 ײז טאה יז עכלעװ טימ ,רעגניפ עםײװ עריא ךרוד םיורא

 ...טכיל יד רעביא הכרב יד ןכאמ םײב טלעטשראפ
 ןופ טכיזעג סאד ןעזעגסיוא טציא טאה שרעדנא ץנאג
 ריא ןיא עינאמערעצ רעד ײב זיא עכלעװ ,עמאד רעטלא רעד
 ־אפ םענעדײז ןטיור ריא ףױא ןםעזעג טײקכעלרעײפ רעצנאג
 ״לא יד .ךיז ןיא ןעקגוזראפ מסנרע םענעםיבראפ א ןיא ,לעט
 ןדנאב־לוקםומ עשיגרענע טימ רעבא ,עטפמורשעגנײא עט
 טצופעגםױא ןשיט ןפיוא טורעג ןנאה טנעה עטבעװעגכרודא
 ךעלעקזירפ עסײװ יד טימ ,דײלק־הנמלא ןצראװש ריא ןיא

 האה עםײװ׳לעג עריא טמעקעגסיוא ןוא טצופעגפיוא ,טצעזאב
 ריא רעביא טמערוטעגפיוא ןטכעלפ יד טימ ךיז ןבאה עכלעװ
 םעד טמיוזעגפא ןב§ה סאװ ,ןקאל עטריבראק יד טימ ,פאק
 ןײש פײב טציא .מינפ ןטלא םעד ןופ ןרעטש ןםיורג ןגיצנאלג
 םינפ סאד ,ןראװעג־ןעזעגנא טכיזעג ריא זיא טכיל־תבש יד ןופ
 טלא גיטכױו א ןופ טאלב־טעמראפ לעג א יװ ,ןפמורשעגנײא
 ןעמענ םגעמעװ ,תורוד עלא יד זא ,טכאדעג ךיז טאה׳ס ,־ רפם
 יעגגײא ןגיל ,תובצמ עטלא יד ןופ טשיװראפ ןיוש ןענעז סע
 ,זאנ יד .םינפ םעד ןופ ןשטײנק עכעלבלעג יד ןיא ןבארג
 רעטנורא־טלאפ ןוא טכײרג סאװ ,טבײלאב־גישײלפ ,עגנאל א
 טימ ,זענ עלא ןופ רעטומ יד ,פיל רעטשרעביוא רעד רעביא
 ...סיוא יוזא ךיז ןענעכײצ רעמינפ עשירעמײהנעדאב יד עכלעװ
 יוזא - .ליומ ןגינײצנא םעד רעביא טרונשראפ ןיד ןפיל יד

 ־ראפ א ,ןבעל ןא ,עטראדעגסױא ןא יװ ,גידנגײװש יז טציז
 ,ןגױא עניורב־ריב עריא טימ טקוק ןוא ,עימומ עטרענײטש

 ןיא טרעלקראפ ,ןטינשםיוא ערעײז ןופ בעװעג־ןדלאפ טעד ןום
 ...ןײרא טכיל עגידתבש יד

 ןופ טנעמאמ ןכעלרעײפ םעד - גהנמ רעטלא ןא זיא׳ס
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 סכ^רט יז .רעדניק יד ,עילימאפ רעד ןעמדיװ וצ ןשטנעב׳טכיל
 יז ןעװ ,ןײש יװא ןעװעג לאמא ןענעז םאװ ״ןטײצ יד ןגעװ
 •ןרעב רעד ןיא טניואװעג ךאנ ןאמ ןגילעז ריא טימ טאה
 ,טריפעג טפעשעג־ןקעטאפיה עגיאת סאד ןבןןה ןוא עסארטש
 ןאמ ריא ם§װ ,ןשטנעמ ןופ גנורעראפ יד ןוא ןעיורטוצ םעד
 ריא טמוק סע עכלעװ ןיא ,ןטײצ יד ןגעװ ןוא ,ןסאנעג טאה
 טשיג םע ןבאה ײז ...געט עריא ןגידנעראפ וצ טציא סיוא
 גירק םעד ןופ טשינראג ןעגאק ײז ,תורוד עגיטנײה יד ,טכײל
 ...טײװ יוזא ןיוש סע טלאה ריא טימ םאװ ,טוג .ןעמוקםיורןן
 •עג ור רעד ןיא זיא רעכלעװ ,ףלאדור ריא ןיוש זיא רעםעב
 •ראג םע ט§ה רע ןוא טײצ רעטוג רעטלא רעד טימ ןעגנאג

 ...טבעלרעד טשיג
 ׳טלע רעד :םיורא םירעדעג עריא ןופ ןענעז ןיז ײרד
 רעד ,ךא .טפעשעג סאד טנײה טריפ רעכלעװ ,סקאמ ,רעטם
 •וצכרודא םעצײלפ ענײז ףיוא ןלאפעגסיוא זיא׳ם - רעמירא
 רעטכעלש רעד ךרוד עמריפ רעד ןופ ןעמאנ ןטוג םעד ןגארט
 ךרוד ןדײ יד ףראד םאװ ,השמ יװ ראם ריא טמוק רע ...טײצ
 טימ ,ןזאלראפ ךיז יז ן^ק םיא ףיוא .ןריפכרוד רבדמ םעד
 •מוא םעד ןופ דנןןלרעטןזפ ןטימ ןעמאזוצ רע טעװ ףליה םטאג
 •נײ םעד ןגעװ יז טאה רעגא ןגראז עריא .ןעמוקםיורא קילג
 ךיז רע טאה גירק םעד ראפ ךאג .ףלאדא םעד ןגעװ ,ןרעג
 לאמוצ טשינ .ןגיטפעשןןב טל^װעג םגידנעטשנא טשינראג טימ
 •יזרעוױנוא רעד ןופ גיטײצירפ ,טכאמעג גיטכיר םױדוטס ןײז
 .טגאזעגםנײטשמ ,ןראװעג רעלאמ א ,ןטארטעגםיורא טעט
 סאד זיא זרעלאמ א ןיוש זיא םאװ וןראװעג־טרעהעג םאד זיא ואװ
 ןיא ?רעמײהנעדאב א רןןפ גנוגיטפעשאב עלופטקעפםער 8 ןעד
 ״ןבעגעגםיוא רעדליב ףיוא טלעג עצנענ םאד ,טניואװעג זיראפ
 ןזיוצנארפ יד רעבזן ,סנגעמראפ 8 טרעװ זיא םע ,טגאז ןעמ
 ןוא אד רע טציז טציא ךיוא .ןעמונעגוצ םיא ײב םע ןב^ה
 רעבןן יז זיא ראפרעד .ןטייקגירעװש רעדורב םעד טכ^מ
 ,קנ8ד ײז טאג .ךירנײה םעד ףיוא ,ןוז ןטירד ריא ףיוא ץלאטש
 רע ,טגאז ןעמ .טלעװ רעד ןיא ןעמאנ ןטוג 8 טאה רע
 גנוגיטפעשאב ןײק טשינ ראװצ זיא םע .רעכיב עגולק טבײרש
 רעד ,ריא טלאװ םע ,ןבײרש וצ רעכיב רעמײהנעדאב 8 ראפ
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 ןטימ פא ךיז טיג רע ןעװ ,ןעײעג״אחינ רעמ ,עמ^מ רעטלא
 דנאלרעטאפ םעד טגנערפ רע זא ,טגאז ןעמ רעבא .מפעשעג
 ךאד רע טסינעג ןאד ן^א .רעדעפן ןײז טימ ןצונ סיורג

 ..!ר!?פרעד ןעקנאד וצ טאג .דובפ ןוא טקעיסער
 רעגיװש ריא יװ זיא ,ערעגנײ יד ,יורפ עטײװצ יד ךיוא
 ■טכיל םעד ךאנ שיט ןטקעדעג ןכעלרעײפ םעד ײב ןםעזעג
 טגעמאמ ןכעלרעײפ םעד ,גהנמ רעד יװ ,טאה ןוא ןשטנעב
 .אב טשיג טאה יז .החפשמ ריא טעמדיװעג ןשטנעב־טכיל ןופ

 ןיא ןיירן? זיא יז םאװ ,סניטראמ לעזיל ,ןבעל ריא טרעיוד
 טימ םענײאניא טאה יז ,ןײנ .הביבם רעדמערפ ריא ראפ רעד
 ןדנובעגוצ ריא וצ ךיז ,ןגירקעג־ביל עילימאפ ןײז ןןןמ ריא
 ןטושפ ןוא ןכןןפנײא ריא טימ ןעמונעג ךעלריט^נ יוזא ץלא ןוא
 ןאמ ריא ןא טאה יז .ןעמוקעג זיא סע יװ יוז8 רעטקאראכ
 טאה סאװ ,ץלןז ןוא .טאהעג טשינ ןבעל ןגײא ןײק טעמב
 טאה יז .ריא וצ ךיוא טרעהעג אליממ טאה ,םיא וצ טרעהעג
 ןרעװ וצ ןוא ךיז ןבעלוצנײא ןוא ןײטשראפ וצ טימאב ךיז
 גיצנאװצ־ןוא״עגינײא יד ןבאה ךאד .ײז ןופ ענײא יװ ךײלג
 טשינ ןאמ ןשידײ םעד טימ ןבעל טאהעג־הנותח ריא ןופ ראי
 ־טסבלעז ןוא טײקגיאור עקשיאיוג יד ןבן^רגרעטנוא טנאקעג
 ןיא טכארבעגטימ ךיז טימ טאה יז ס^װ ,טײקכעלדנעטשראפ
 -פיוא עלא יד .ןראי־רעדניק עריא ןופ ןײרא זיוה ןשידײ םעד
 טאה טײצ-המחלמכאנ יד ןוא המחלמ יד םאװ ,ןעגנולסײרט
 ■81 ריא ןרעדנע טנאקעג טשינ ךאד ןבאה ,טכארבעג ךיז טימ
 .ןעמוקעג זיא סע יװ יוזא ןבעל סאד ןעמונעג טאה יז .רוט
 םאװ ,ןײש׳ןענוז לםיב םענײלק ןדעי טימ טײרפעג ךיז טןזה יז
 טגעמעג לצרטש-ןענוז רעד טאה ,טכארבעג טזזה ןגראמ רעד
 טשינ יז טאה שינעעשעג ןײק .ןײז םירא ןוא גראק יװ ךאג
 םאװ ,טײקגיאור רעכעלרעניא ריא ןופ ןעגנערבםיורא טגאקעג
 טנאקעג טאה יז .ןגארטעג רעצנאפ א יװ ךיז םורא טאה יז
 ־םיוא ,ןעװעג טשיג זיא רע רעטיב יװ ,ןבעל ןפארט ןדעי ןופ
 יװ .טשינראג מימ ןזאל ךיז ןגונגאב ,טײקגיםיז ןײז ןשטעװק
 ןבזזה ,גאט ןופ ןשינעעשעג יד ט,גנירעגמורןז יז ןבאה סע גנע
 ןופ שינעפיט רעד ןיא ןעגנירדנײרא טנאקעג טשינ ךאד ײז
 ןוא ןגראז ןופ םי א טמערוטשעג טאה ריא םורא .ןזעװ ריא
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 טאה םןןד םאװ ,טײקגיאת עקשיאיוג דיא ןטלאהעגפיוא טאה יז
 אזא ןעמ טמענ ןענצװנופ״ ;טריװרענעד רעגיװש ריא לאמטפןן
 עקשיאיוג יד ...טכארטעג עטלא יד ךיז טאה — ״?טײקגיאור
 - עילימאפ רעײנ ריא ףיוא טאהעג־תונמחר לו^מטפא טאה רונש
 טימ טעטפיגראפ ײז ןענעז גידנעטש ,ןבעל טשינ ןענאק ײז
 טראװנגעג רעײז ןופ טונימ עדעי ךיז ןעמםראפ ײז .ןגראז
 ,ןגראז ןײק טשינ ײז ןפאה .רעטעפש ןגעװ ןגראז יד טימ
 ןוא ןצכערק וצ סאװראפ ןבאה וצ יבן? ,סיוא ךיז ײז ןטכארט
 ךיוא עילימאפ רעד ןופ ןבעל םזןד זיא ךאד ןוא .ןצכא וצ
 זיא פיוק ןוא ,טאהעג טשינ םרעדנא ןײק טאה יז לײװ ,םריא
 רענעםאלשעגפא רעד ןיא טםאפעגנײרא סע יז טאה ,םריא םע
 ריא טימ טאה יז .ןזעװ ןגידהולשו־םולש ןצנאג ריא ןופ םצר
 ןוא ,ךיז םורא ןצכערק יד ןשאלעגםיוא רוטאנ רעכעלטימעג
 ,טײקמורק עגיטנאק יד טכײלגעגםױא טײקגינילדארג ריא טימ
 .ן8מ ריא טאהעג־ביל ט$ה יז .ריא םורא ןעװעג זיא םאוו
 סאװ ,טײקגיאורמוא רעצנאג ןײז טימ טאהעג־ביל םיא טאה יז
 טאה יז .ןעװעג-דמערפ יוזא טיוא־רוטאנ רעד ןופ ריא זיא
 ןײז טימ ןעקנאשאב טאה רע לײװ ,ראפרעד טא!#ג־פיל םיא
 ...ןוז ןגיצנײא ריא ןופ רעטקאראכ םעד ךיוא טײקגיאורמוא

 ♦עג טאה ןוז ריא םאװ ,טײקגיאורמוא עשידײ יד טאה ךאד
 .דניק ריא וצ טכאמעג־טדמערפראפ יז ,רעטאפ ןײז ןופ טנשרי
 ןיוש יז טאה ,לקינײא ןא סניטראמ ןופ ,ןוז ריא ןופ ,םיא ןופ
 זיא רע ןעװ .רעטקאראכ ריא ןציזאב לאז רע זא ,טראװרעד
 טײקדמערפ יד וליפא רעבא .טםירק א ןײז רע לאז ,טסירק א
 ריא ןופ ןעגנערבסיורא טנאקעג טשינ יז טאה דניק ריא ןופ
 ךיז טאה יז ,טגיטיונעג טשינ םיא ןיא ךיז טאה יז .טײקגיאור
 טציא ךיוא ...ןאמ ריא ןופ עביל רעד טימ טזאלעג־ןגונגאב
 עריא יז טעמדיװ ןשטנעב־טכיל ןופ טנעמאמ ןגילײה םעד תעב

 ...דניק ריא טשינ ,ןאמ םעד ןעקנאדעג
 טגיל רע ואוו ,טעניבאק ןיא םיא וצ ןײגניירא ליוו יז
 .ףיונוצ ךיז ןעמוק טםעג יד רעדײא ,םיוא ךיז טור ןוא טציא
 יוזזן ךאד רע זיא גידגעטש ,ןוט טשינ לאמנײק םע טגעלפ רע

 .ןעװעג רעטנומ ןוא ךאװ
 זיא סע ,טוט סקאמ םאװ ,ןעז ןייגנײרא לעװ ךיא —
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 וצ יז מגאז - ,ן^טנא טיורב-טנװא םוצ ךיז לאז רע ,טײצ
 ־טסײר יז סאװ ,םעד רעביא לכײמש א טימ רעגיװש רעד

 .ןשטנענ־טכיל ןגידתבש ןופ טונימ עליטש יד רעביא

 סע טאה םקאמ רעד .דניק ןײמ ,סע וט ,§י ,אי -
 טביוה ןוא עמאד עטלא יד טגאז-,טײצ עטצעל ,רעװש רעײז

 סורדראפ ריא וצ טאה רונש יד יװ םעדכאנ ,ףיוא ךיוא ךיז
 (טשינ ךאד טע ןאק ןוא ןטלאהאב וצ סע ךיז טימ יז םאװ)

 ןײלא ךיז טביוה יז ...העש־תבש יד ןםירעגרעביא עטשרע יד
 ריט יד ךאנ טכײרגרעד יז רעדײא ןוא ץאלפ ריא ןופ ףיוא

 ניז טפור ךיק רעד ןופ
 ...ושיפ יד טימ זיא סאװ ,ןונ -

 ■עג זיא עמריפ רעד ןופ ףעש םעד ןופ טעניבאק דעד
 ־סקע עשיזיוצנארפ יד ןופ רעדליב יד טימ ןעגנאהעגםיוא ןעװ
 טלמונא מאה ,רעלאמ רעד ,רעדורב ןײז עכלעװ ,ןטםינאיסערפ
 ײז זןן ,טגאז׳מ .סנשארג ראפ ךײרקנארפ ןופ טכארבעגמײהא
 לזזמנײק מקוק סקאמ ראנ .סנגעמרןןפ ןן טרעװ טציא ןענעז

 .ײז ףיוא טשינ

 עטיורגרזןפ טימ ,ןר§י עלעטימ יד ןיא ןאמ א ,םקאמ
 רענרעדעל רעכײװ רעד ףיוא קאר־םטעברא ןײז ןיא טגיל ,תואפ
 ,ףיוגוצ ךיז ןעמוק טסעג ענײז רעדייא ,פא ךיז טור ןוא עפאנאק

 םײב ןגיוא עטכאמראפ טימ טגיל רע שטאכ ,טשינ טפאלש רע
 רעײפ ןגידנענערב םײב ןוא פמאל ןשירטקעלע םענעדנוצעגנןן
 טניז מפיוהרעביא ןוא ,טײצ רעטצעל רעד ןיא .ןימזןק ןײז ןופ
 ־עגנא טאה עראקנאופ טנעדיזערפ־רעטסױימ רעשיזיוצנארפ רעד
 ךיז ןבאה ,טיבעג־רהור סאד ןצעזזןב טימ ןעשארטם וצ ןביוה
 טמאטש סאװ ,ןצרעמש-פאק עכעלגערטרעדמוא יד טײנאב םיא ײב
 ,גירק ןיא ןעמוקאב טאה רע סאװ ,פאק ןיא םאש-ןסקיב א ןופ
 ־עמ א טצעזעגגײרא לטײש ןײז ןיא טאה ןעמ ןכלעװ בילוצ
 ענײז טימ טלעטשראפ ךעלטםניק טציא זיא יז .עטאלפ ענעלאט
 •אטעמ רעד וצ טניואוועגוצ טאהעג ןיוש ךיז טאה רע .ראה
 רעבא סנטצעל ,טליפעג טשינ יז טעמב ןוא עטאלפ ענעל

 רעטנױוט ןגיואװעג טלאװ יז יװ ייזא ,ןריהעג ענײז יז טקירד
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 םזזײנ א טימ ןצרעמש יד ךיז טרעטכײלראפ רע .רענטנעצ
 .ןבירשראפ םיא טאה ראטקאד רעד סאװ ,טאראפערפ ןשימעכ
 ,אנוש רעטנשקעראפ א יװ םיא ןיא טציז םאװ ,ץרעמש רעד
 ,טאראפערפ םעד ראפ ןקארשרעד טאהעג טשרע םוצ ךיז טאה
 םיא טסערפ ןוא טקירד ןוא טניואװעגוצ ךיז רע טאה טציא
 ןאק רע םאװ ,לטימ עגיצנײא סאד ...רעקראטש לאמא סאװ
 •עג ןטימ ךיז ןעמענראפ םאד זיא ,ץרעמש םעד ןגעג ןדנעװנא
 רע .טציא רע טוט םאד ןוא .ןופרעד ןטכארט םאד ,טפעש
 •נײא קיטקאט עטוג א ןעװעג םע זיא יצ ,רעביא ךיז טגײל
 •ראװרעדמוא יוזא טאה רע ןכלעװ ״ףתוש םעײנ םעד ןדאלוצ
 •יא סע זיא יצ .עילימאפ ןײז ןופ זײרק ןיא ,ןעמוקאב טעט
 ןוא ןדאלוצנײא םיא דלאב — יוזא גיטכיר ןעװעג טפיוהרעב
 זננװא ןיא טנײה ליװ רע םאװ ,רענעלפ ענײז ןרעהוצסיוא
 ןריזינאגראער ןגעװ ןגײלראפ רעדורב ןײז ראפ ןוא םיא ראפ
 •עג טאהעג םיא וצ ךיז טאה שטיװעקדױ ןעװ .טפעשעג םאד

 ■םעד טציזאב רע זא ,טגײצרעביא םיא ןוא ארױב ןיא ןדלאמ
 טאה ״טלאטשנא-ןקעטאפיה״ יד םאװ ,םעיצקא לעפטראפ ןצנאג
 ,״קנאב־ןעיצרעמאק״ רעטעדנײרפאב יוזא ריא ןיא טצעזראפ טאהעג
 טנאקעג טשינראג ךיז טאה רע .ןראװעג־םמותשנוילהבנ רע זיא
 טעװ ״קנאב-ןעיצרעמאק״ רעד ןופ דנײרם ןײז זא ,ןלעטשראפ
 ןופ סעיצקא יד ןפראװ ןוא םיא ןנעג ןעלדנאה לאיאלמוא יוזא
 ,טנאלוקעפש ןדעי ןופ ביור ןראפ עזרעב רעד ףיוא זיוה ןײז
 ־יד רעד .,דנײרפ ןײז .ןופרעד ןםיװ ןזאל וצ וליפא םיא טשינ
 •ןוטעג זיא םאד זא ,טגײצרעביא םיא טאה ,קנאב ןופ ראטקער
 ןיא קנאב רעײז ןופ עלאיליפ א ךרוד ןסיװ ןײז ןא ןראװעג
 .םעיצקא יד טרעדאפעגסיורא טאהעג טאה עכלעװ ,ץניװארפ רעד
 •נא רעמ טשינ סעיצקא יד ןבאה ,ןעקנאד־וצ־טאג ,סלאפנדעי
 -■עגפיוא טאה שטיװעקדױ םאװ ,ענעי טימ ןעמאזוצ ,ןפארטעג
 .טנעצארפ גיצנאװצ־ןוא-ףניפ םיוק ,רעקראם ןעײרפ ןיא טפיוק
 ןיא מםעפ ,ןעקנאד-וצ״טאג ,ןגיל סעיצקא יד ןופ טײהרעמ יד
 םעד ןסײה טלאװעג רע טאה בײהנא ןיא .עילימאפ רעד
 ןײז ןלעװ סע ןעװ ,ןעמוק ןוא ןזאלראפ קנאב ןײז ןדמערפ
 •עגרעביא ךיז רע טאה רעבא דלאב ...ןלאצוצסיוא ןדנעדיוױד
 ׳טאה רע סאװ ,ךערפשעג א ןיא טנאמרעד ךיז טאה רע .טגײל
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 ײז ןעװ ,ראי סעגידאפ רעטעפ רענאקירעמא ןײז טימ טאהעג
 רענאקירעמא ןופ ןדאטעמ יד ןגעװ ,ןפארטעג עדײב ךיז ןבאה
 ףראדאב ,עילימאפ יד יװ יוזא טקנופ ,טפעשעג םאד, .טפעשעג
 רעטעפ ןײז םיא טןןה — /׳טולפ שירפ לאמ סעדעי ןבאה
 ןיא פא טשינ ךיז ןםילש עקירעמא ןיא רימ, - ,טרעלקרעד
 ,טרעקראפ .עפןזרײא ןיא סע טוט ריא יװ ,טםעשעג רעזנוא
 ״נוי רעגיאעפ א ךיז טזײװאב .תוחופ עײנ גידנעטש ןכוז ריס
 ןופ ןלעװק עײנ טםעשעג םעד חוכב זיא רעכלעװ ,ןאמרעג
 םיא ןכאמ רימ .ןײרא םיא רימ ןעמענ ,ןענעפע וצ הסנרפ

 ןבאה רימ ןוא טפעשעג ןיא רעטכעט יד ןופ רענײא טימ הנותח
 ־ידפ יד ןוא טײקכעלטנגוי יד ףיוא׳םלאח סאד .חופ םעײנ א
 טקנופ זיא םןזװ ,ןבעל־סטפעשעג רעזנוא ןופ טײקגידװעריר עש

 .״םזינאגרא ןגידעבעל ןדעי ראפ יװ טײקגידנעװטיונ אזא
 ןדמערפ םעד ,ןופרעד טײװ ךאנ טע טלאה ,ךעלדנעטשראפ
 רעטעפ ןײז ראנ ,ןעמענוצנײרא טפעשעג םעד ןיא ״עדױ־טסא״
 זומ םע ,םזינאגרא רעגידעבעל א זיא טפעשעג - טכער טאה
 רעד ןופ קילגמוא סאד ןעװעג זיא סאד .ןבאה טולב שירפ
 ןשטנעמ עײנ ןײק תורוד טניז טאה םע ,״טלאטשנא״ןקעטאפיה״
 החפשמ יד ןוא — .החפשמ ןוא החפשמ ץלא ראנ ,טאהעג טשיג
 •אב — ןפיוק וצ רעדליב :ןגעװ ערעדנא ףיוא ןעגנאגעג זיא
 ,טנאװ רעד ןופ רעדליב יד ףיוא רעגניפ ןטימ רע טזײװ
 ןיא טײװ ךירנײה סע טאה סיװעג .ןבײרש וצ רעכיב עגולק
 ׳עג רימ ךיא באה םאװ !טפעשעג סאד רעבא ,טכארבעג םור
 ןײלא ךיא - .ןײלא ךיז רע טרעפטגעראפ - ?ןפלעה טנאק
 רעד וצ טסאפעגוצ רעמ טשינ ,ןסקאװרעד רעמ טשינ ךיוא ןיב
 ךיא - ,ןעװעג־הדומ ןײלא ךיז ראפ רע טאה - ,עיצאוטיס
 יד טימ טייצ רעניטנײה רעד ןיא ןעלדנאה וצ יװ ,טשיג סײװ
 ,םיװעג ,אי .ןבעג־הצע ןײק טשינ רימ ןאק ךיא ,ןשטנעמ עײנ
 רעצרוק אזא ךרוד ןעװעג־דנאטשמיא זיא שטיװעקדױ רעד ןעװ
 ־םיוא ,ךיז ןריטנעירא וצ ,לדנאה ןיא ךיז טניפעג רע יװ טײצ
 סעיצקא ןעניפעג ןאק ןעמ ואװ ,ןעניפעגוצסיוא ,ןרינאיפשוצ
 עכלעװ סיוא ,םנײאצלא - ״טלאטשנא׳ןקעטאפיה״ רעד ןופ
 א ןײז רע זומ - ןוטעג םאד טאה רע ןדנורג עוױטאלוקעפש
 עגרעדאמ יד רשפא זיא םאד .שטנעמ רעגיאעפ שינאלװײט
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 טײטשראפ רע .ןבאה טנײה ףראדאב טפעשעג םאד םןןװ ״ריח
 רעד ןופ עיגאלאכיםפ עגיטנײה יד ןעק רע ,טײצ״ עגיטנײה יד
 ־נםאפ רעד זיא סאד .טניריבאל םעד ןיא ךיז טריטנעירא ,סאג
 ,ןענרעל׳ןענעק טשרעוצ םיא ףראד ןעמ ,םיװעג .שטנעמ רעד
 רעטניא זימ רע ...םיא טימ ןײז גיטכיזר^פ טמאדראם זומ ןעמ
 ןעמראפ יד ןיא םיא ןםיגנײרא ,ןעמףלןילפיצסיד רעגנערטש
 ־אפיה״ יד םאװ ,עיצידארט רעװיטאװרעםנאק רעטלא רעד ןופ
 •עגנײא זימ רע .חורוד ײרד טגיז ךיז טריפ ״טלאטשנא־ןקעט
 יװ .ןעמראפ עטםעפ עריא ןיא ,םעטסיס ריא ןיא ןרעװ־טנאפש
 ןא ךיז טסיוטש ןעמ ןעוו ;טגאזעג טאה רעטאפ רעגילעז רעד
 טשיג םע ןאק ןעמ סאװ ,גנורעטש א ףיוא ןבעל־םטפעשעג ןיא
 ןיא ןעמענוצנײרא םע געװםיוא רעגיצנײא רעד זיא ,ןדײמםיוא
 ןיא ךעלדעשמוא םע טראד ןוא טפעשעג ןופ םעטסים םעד

 .ןטלאה וצ טפןןשנעגנאפעג

 ,ןעז ראנ ליװ רע .ןוט וצ העדב רע ט§ה םאד ןוא
 ןוא .ןכאמ רעדורב ןייז ףיוא טעװ רע קורדנייא ןא ראפ םאװ
 עמריפ רעד ןופ ףעש רעד םאװ ,הביס יד ןעװעג זיא םאד
 ־דליװ א ןדאלעגנײא טאה ״טלאטשנא־ןקעט^פיה רעמײהנעד^ב״
 ןעװעג םע זיא םיװעג .עילימאפ ןײז ןופ זײרק ןיא ןדמערפ
 ״רעםיוא ןא ןיא ךןןך ן^על רימ .םעכעלנייװעגרעסיוא סעפע
 ־ראפ רעמײהנעד^ב סקאמ ךיז טאה — ,טייצ רעכעלנייוועג

 .טרעפטנע

 ־ראפ קראטש זיא ״טלאטשנא־ןקעטאפיה״ רעד ןופ ףעש רעד
 טירט עליטש יד רע טרעהרעד ךאד^ןעקנאדעג עגיזאד יד טימ ןעמונ
 ,ןגיוא יד גידנענעפעפיוא טשינ .ןאװיד ןכייוו ןפיוא יורפ ןײז ןופ
 טנאה ןייז טמענ יז .טנאה ןייז םיוא ריא וצ רע טקערטש
 ־עגנא יד סיוא םיא יז טעלג רעטייװצ רעד טימ ,עריא ןיא

 .גנוריראב רעכייװ טימ ןפײלש עטגגערטש
 סאװ ,רעבירעד רימ ףיוא זײב טשינ ךאד טזיב וד -

 ?ןיירא בוטש ןיא ןשטנעמ עדמערפ ריד גנערב ךיא
 עטגר^זראפ יד םיוא םיא טשוק ןוא פןןרא ךיז טגיוב יז

 .ןפײלש עטגנערטשעגנא ןוא
 ?רעטבילעג ,טבייל טשינ םע טםאה וד —
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 עיולב עריא ןיא טקוק ץא טנאה רעד ײב יז טלאה רע
 .ןגיוא ענײש

 •עג יז טאה ןאמ רעד) לעזיל ,ךיד גיסעלכןןנראפ ךיא -

 -ןשידײ ריא טימ טשינ ,לעזיל ןעמאנ-לדײמ ריא טימ ןפור

 .(תור
 ,מוק - ,יז טגןזז - ,גראז עטצעל ןײד ןײז לאז םאד -

 .ןא ןיוש ןעמוק ןשטנעמ ,רעטסטבילעג

 ־עגנא ךיז ןב§ה סע .ןטכיולאב ןראװעג זיא לאז רעד
 ראנ ןענעז עימאנאקע בילוצ .טסעג יד ןביולקוצנעמאזוצ ןביוה
 -טלעהאב ןרושזאבא ענעדײז יד ןיא סערבאילעדנאק-ןטײז יד

 ־צינשעג־ךײר עטרעפמולעגמוא סאד טאה טכיל רעײז .ןראװעג
 ־עג טאה םאװ) ליטם ןשימלעהליװ־ןשינאיעפמאפ ןיא לבעמ עט
 ןעמיר^װ ןכײװ א ןבעגעג (םוטפײר ןםיורג ןגילאמא ףיוא ןזיװ
 רעד ןעװ .לןןז ןסיורג םעד טכאמעג־שימײה ןוא רעטקארןןכ
 ־טנװא ןײז ןיא ,רעמײהנעדאב םקאמ ,עמריפ רעד ןופ ףעש
 ןפארטעגנ^ ןיוש רע טאה ,לאז ןיא ןעמוקעננײרא זיא גניקאמם
 •ײז ןופ םענײא טימ רעמײהנעדאב ךירנײה .רד רעדורב ןײז

 ־םיד סײה רעײז עדײב ,סגרעבםגינעק יד ןופ ״סניזוק. ענ
 סקאמ .גנוטײצ-טנװא רעד ןופ ןםעײג עטצעל יד גידנריטוק
 קנאב ןײז ירפ טאה רע .טסואװעג טשינ ןופרעד ךאנ טאה
 ןײז ןיא ןאפעלעט םעד ןעגנאהעגפא טאה בײװ ןײז .טזאלראפ
 •אב זיא םעײנ יד .ןרעטש טשינ םיא לאז ןעמ זןן ,טעניבאק

 ןעגגוריגער עשיגלעב ןוא עשיזיוצנארפ יד״ :ןירעד ןיא ןענאטש
 בילוצ זןן ,ךײר ןשטײד םעד ןםיװ טזאלעג לעיציפא ןבאה
 ,ןלױק ןופ גנולעטשוצ יד ןריטאבאם ןשטײד יד םאװ ,םעד

 ײז עכלעװ ,ןלאידעטאמ־יור ערעדנא ןוא לאטש ,םקאק
 ־המהלמ יד ראפ ןלאצוצםיוא ןעװעגיבײחתמ ךיז ןבאה
 רעגיזאדרעד ךאנ .״טיבעג־רור סאד ןצעזאב ײז ןלעװ ,םנדאש

 ־עג רעדיװ קראמ רעד ןהעש־גאטימכאנ יד ןיא זיא טכירכןןנ
 ערעדגא עלא ןוא םיבצק יד ,רעקעב יד .טרעװ ןײז ןופ ןלאפ
 ,ןזײרפ יד ןביוהעג ףבית ןבזןה לטימםנבעל ןופ רעבלעװעג
 טלאצעגסיוא ןעמוקאב ג^ט םעד ןבאה עכלעוו ,רעטעברא יד

 •7 ,טנורגפןן ם״ב ,שא םולש
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 ןםיוק טנאקעג םיוק טלעג רעײז ראפ ןבאה ,תוריכש ערעײז
 ״טיבאאמ ןיא .ךאװ רעד ןופ געט ײװצ ףיוא ןעלטימםנבעל
 םעד ןיא ןענעז ךילרעב ןופ לאטראװקירעטעברא םעד ןיא
 -וטשעג ןבאה רעטעברא יד .ןעורמוא ןכארבעגסיוא גאטימכאנ
 ,גנירעה עיטראפ א טביורעגסיוא ןוא ןעײרעקעב יד טמער
 טאה ײצילאפ יד ״םארק-זײפש א ןיא ןעמוקעגנא זיא ס^װ
 -רעװש אד ןענעז םע ,רעװעג ריא ןופ ךיורבעג ןכאמ טזומעג

 םעד ןיא ןגידלושאב ןעגנוטײצ עטכער יד .עטעדנואװראפ
 שיפ ןעגנאפ ןטסינומאק יד ןליװ סאד :ןטסינומ^ק יד רירפיוא
 יד ןוא .ןעורמוא ענײמעגלא ןפורסיורא ,רעסאװ םענטומ ןיא
 ־נוא, ןופ ץלא טמאטש סאד זא ,ןײטשראפ וצ ןביג ןעגנוטײצ
 וא .עדאסאבמא רעשיטעיװאם רעד ןופ - ״ןעדניל יד רעט
 ׳עג ןיא ךיז ןעניפעג רעוט עשיטעיװאם ערעדנא ןוא קעדאר
 ־יםערגארפ יד .עיצולאװער יד ןטײרבוצראפ ,ןילרעב ןיא םײה
 -עגאט רעגילרעב״ ןטימ ,עכעלרעגריב יד וליפא ,עסערפ עװ

 ירפ-וצ טאה יז זא ,ײצילאפ יד טגידלושאב ,ץיפשרעדניא ״טאלב
 -נוא ךיז טלדנאה םע ןעװ, .טכאמ ריא ןופ טכאמעג-ךיורבעג

 -עװשראפ א ,עיצאזינאגרא עגידנעײטש״טכער א ןקירדוצרעט

 ♦גירעפײא יוזא טשינ ײז ןענעז ,קילבופער רעד ןגעג גנור
 ,ןעורמוא-רעטעברא ןקירדוצרעטנוא ךיז טלדנאה םע ןעװ ראג
 ■רענע רעײז ,גידעבעל רעײז לאמאטימ ײצילאפ רעזנוא טרעװ

 .ןבירשעג ןעגנוטײצ יד ןבאה ,״שיג

 -עילימאפ ןיא ןפורעג םיא טאה ןעמ יװ רעדא) ר״ד

 טימ ,רעכיוה א ,רעמײהנעדאב ךירנײה (ראםעפארפ — זײרק
 עשירעטילימ א טעמכ ,גנוטלאה רעגינילדארג ןוא רעפײטש
 ־יבראפ א ;ץלאטש רעײז זיא רע ןכלעװ ףיוא ,ליוױצ ןיא
 םאװ ,ץלא ןוא ןטםילאיצאס ,ןטםינומאק ןופ אנוש רעטרעט
 ןטםערג ןראפ טלאה רע סעכלצװ ,םױסקראמ טימ טקעמש
 -יראםעפארפ א ןופ ךיז טגאזעגפא ;טלעװ רעד ןופ קילגמוא
 א ןײלא שטאכ ,ןדמש ךיז טלאװעג טשינ ןוא ערעיראק רעש
 ןוא םוטרעירא ןופ ,םוטנטםירק ןופ רעגנעהנא רעטרעטסײגאב
 ,ןא ךיז טפור - םוטנדײ ןוא ןדײ ןופ רעסאה רעסיורג א

 ןוא ענעשעק-לטםעװ ןײז ןום לקאנאמ םעד גידגעמענסיורא
 ןײז ןיא גגוטלאה רעטקוקעגפא רעשירעטילימ טימ םיא גידנסאפנײא
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 עטגעלפעג־טוג ענײז ןשיװצ רעטרעװ יד טדײנש רע ןגיוא
 ;ןײצ

 ןשיװצ תופתוש םאד ״עםערפ-״ןעדױ״ עטפאלקשראפ יד -
 עשידײ יד טימרעד רע טנײמ סאד) םױנומאק ןוא עזרעע
 טאהעג-פיל רע טאה ,דײ רעדעי יװ .ןעגנוטײצ צװיסערגארפ
 סאד ךיא פאה ,ךא ,{טײהנגעלעג רעדעי ײפ ןדײ ןעלדיז וצ
 ■רעד ךיז ןלעװ ײז זא ,ןענײמ ײז .םזינומאק־ןאלאם םעד פיל
 •וק ןלעװ עטיור יד ןעװ רעפא ,ןפיוקנײא עטיור יד ײפ טימ

 םיראװ ,תונפרק עטשרע יד ןײז ײז ןלצװ ,טכאמ רעד וצ ןעמ
 .טשינראג ךאד ײז ןענעק עזרעפ ןוא לדנאה רעסיוא

 ועטיור יד טימ ןגינײאראפ טשינ ךיז עקאט סאװראפ -
 ףיוא ןפאה ןשטײד יד זןרעװאוצנא ךעלטנגײא רימ ןפאה םאװ

 •ײא ןופ ןגארק ןסײװ םעד ןטיהוצפא עיסימ א ןעמונעג ךיז

 טאטשנא וסנגארק עסײװ יפא ,ןגאמ ןגירעגנוה א טימ .עפאר
 סאװ ,לײסרעװ ןופ טקארטנאק־ןפאלקש םצד ןפײרשוצרעטנוא
 םע רעדײא ,תובוח עסיורג דניק עשטײד סעדעי ףיוא ףיורא-טגײל
 ■ראפ עטיור יד טימ רעכיג ךיז רימ ןטלאװ ,ןריופעג ךאנ זיא
 •טסגנא ראפ ןפאה לײםרעװ ןופ ןרעה יד עקאט םאװ ,ןדנופ

 ןלעװ רימ זא ,טכאמעג ןזיוה יד ןיא טשינ רעיש קערש רעגיד
 ןץוש רעדעי ןא ןעװעג טשינ טנײה רימ ןטלאװ ,ןוט סאד
 ןוא גרופמעםקול אזאר ײז ןבאה ,ןוט וצ סאד טאטשנא ,ןײנ
 ןעגעז ןײלא ןוא ןעקנורטרצד עערפש רצד ןיא טכצנקפיל םעד
 ,ןפײרשוצרעטנוא טקא־ןפאלקש םעד לײסרעװ ןײק ןפאלעג ײז

 םעד ףיוא טכענקפיל לראק ןוא גרופמעסקול אזאר טאטשנא
 ןןוטעג םע ןפאה ןסור יד יװ ...ןצעז וצ ןארט ןשימלעהליװ
 ןיא עפארײא-לארטנעצ ץנאג ,ןדניבראפ וצ ךיז ןוק אלצב טימ
 יקצארט ןוא ןינעל ןזאל ,ןדניצוצנא רעײפ שיטסיװעשלאפ א
 ראם ןטלאװ ײז ...ן ןעלדנאהוצרעטנוא לײסרעװ ןיא זנוא ראפ

 ...טלעופעגםיוא ןעגנוגנידאפ צרעדנא ןיוש זגוא
 •רעפ ,טסילאנרושז ,ןגרעבסגינעק ןופ ןעמוקעג זיא םאד
 ןופ בורק רעטײװ ,טסינומאק-ןאלאס ןוא רעלקעמ־עז
 ־אפ יד ןופ ןיזוק ךיז טפור גרעפםגינצק .סרצמײהנעדאפ יד
 טשינ ךאנ ןענעז ןעגנואיצאפ-החפשמ יד שטאכ ,סרעמײהנצד
 הקזה א טאהעג ךאנ טאה עטאט ןײז .ןראװעג-טרצלקעגםיוא
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 •עילימגןפ עגידגאטײרפ עשירעמײהנעדאב יד ןיא ןעמענוצלײטנא
 טײצ רעד ןיא •ןוז םוצ ןעגנאגעגרעביא זיא הקזח יד .ןטנװא
 ןן מײקגינײלק ןײק ןעװעג טשינ זיא עיצאלפניא רעד ןום
 ״ײרפ סרעמײהנעדאב יד ײב וצרעד ךאב ,טיורבטנװא גידמניחב
 זיא רע לײװ ״טקרעמאב טשינ םיא טאה ןעמ .טנװא־גןזט
 ןטליהעגנײא גידנטאש-בלאה םעד ןיא .לקנוט ןוא ןײלק ןעװעג
 ןיא ןעװעג״ןעקנורטראפ ןצנאגניא גרעבסגינעק רעד זיא לאז

 .ןםעזעג זיא רע ןכלעװ ןיא ,לעטאפ ןםיורג ןוא ןפיט םעד
 ןיא יימרא עשיזיוצנארפ יד רעסעב לאמ טרעדנוה -
 •עגרעביא ראסעפןןרפ רעד טאה - !עטיור יד רעדײא ןילרעב
 ״נאק ןיא טרעהעג לאמטפןן יוזןן טגןה רע םאװ ,סאד טרזח
 עשירעטילימ ענעזעװעג ןיא - לעיצעפס ןוא עװיטאװרעס
 ,רעעפארײא ,ןשטנעמ עטריזיליװיצ סנטםקינײװ - .ןזײרק
 •יוױצ רעשימיור ןוא רעשיכירג רעד ןופ רעצעזטראפ ,ןטםירק
 עדליװ ,ןטאיזא יד טראד רעדײא — עיצאזיל
 .לאראמ רעכעלשטנעמ ןופ רענעקײלראפ ״ןלאגנאמ ןופ עדראה
 ןענןןק ײז טימ ? ײז טימ רימ ןבןןה סעמאזנײמעג א ראפ סןןװ

 !ןגידנעטשראפ טשינ ךאד ךיז רימ
 טאה - !טשינ ךאנ םע טלאה טכעלש יוזא ,ונ ,ונ -
 •נדײל יד^ןרעדלימ וצ טװאורפעג זיוה ןופ תיבה-לעב רעד
 רימ -.ןגארטראפ ךיז טאה ךערפשעג סאד רעכלעװ ןיא ,טפאש
 טעװ טלעװ עשיםקאז־אלגנא יד סןןװ ,ןטראװפגן ךןןנ ןפראדאב

 !רענאקירעמא יד ,רעדנעלגנע יד — וצרעד ןגןןז
 טזגןל ײז טימ ,א ?רענאקירעמא יד ?רעדנעלגנע יד -
 ךאמ ןשיטגןפש א ןבעגעג רןןםעפארפ רעד טאה - ,ורוצ ךי©
 •ימ ןײא גידנעטש ןעמוק רעדנעלגנע יד - ,טנאה רעד טימ

 רעײז ײז ןטלאהאב קילבנגיוא ןטצעל םעד זיב ,טעפש״וצ טונ
 זא ,לכײמש ןשיםקניפס א טימ ,טײקגיאור עגידנטראװפא ,עשןאטם
 סע זיב ,ןענעז ײז טײז רעכלעװ ףיוא טשינ לאמנײק טםײװ ןעמ
 ןיא ראלק ןטלאװ רעדנעלגנע יד ןעװ .טעפש־וצ ןיוש טרעװ
 •עג עיצאזיליבאמ רעד ראפ העש עבלאה ןײא ראי ןטנצרעפ
 יד טימ ןײג ןלעװ ײז זא ,גנוריגער רעשטײד רעד ןםיװ טזןןל
 .ןטימעגםיוא ןעװעג גירק-טלעװ םעד רימ ןטלאװ ,ןזיוצנארם
 לאמטםנעד טשרע ןלעװ ײז ,טציא ײז ןעוט עבלעזםאד ןוא
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 ן!ןא .טעפש׳וצ ןײז ןיוש טעװ סע ןעװ ,ןעמעננא גנולעטש *
 רענאקירעמא יד - רענאקירעמןן יד וצ עגוגנ רעדיװ סאװ
 גנוריגער עשימלעהליװ יד טלאװ .סעגזיב :סנײא ראנ ןסײװ
 ־רעטאמ־םגירק ראפ עקירעמא ןיא תובוח ןכאמ וצ ןענאטשראפ
 ,ןוטעג סע ןבאה רעדנעלגנע יד ןוא ןזיוצנארפ יד יװ ,ץלאי
 רעד ףיוא טשינ ,טײז רעזנוא ףױא ןעװעג עקירעמא טל§װ
 טסערג רעזנוא .גירק םעד ןיא עטעדניבראפ יד ןופ טײז
 טלעג ןײק עקירעמא ןענעז רימ םאװ ,סאד ןעװעג זיא קילגמוא
 טקירדעגםיוא ראםעפארפ רעד טאה - 1 ןעװעג־גידלוש משינ
 ןוא טײרפשראפ רעײז ןעװעג לאמטסנעד זיא סאװ ,גנונײמ א
 וצ עגונב ןזײרק עטנעגילעטניא עשטײד יד ןיא ןעמונעגנא

 לארןןמ רענאקירעמא
 יד ,ךערפשעג םאד ןזאל ןלעװ רימ ,ןרעה ענײמ -
 גידנעײגגגעגטנא ,טגאזעג תיבה-לעב רעד טאה וןעמוק ןעמאד
 יײװצ רעד ןופ טרעהעג טאה רע טירט סנעמעװ ,רעטומ ןײז

 ״ןעמוקנן בוטש רעט



 ך 7םי5^ק

 טכרר^־עילימ^פ ^

 ײװצ עריא ןופ גנוטײלגאפ רעד ןיא ,עמאד עטלא יד
 •גאמ עטעירנעה ןוא (תור - ןעמאנ ןשידײ ןפיוא) לעזיל ׳ןרינש

 ,ןרעטלע עריא ןופ ןעמאנ םצד ףיוא — רצמײהנאמ) רעמײה
 רעד ןיא טרעהעגפיוא טשינ ץלא יז טאה ןצמ ןכלעװ ףיוא
 ןופ פייוו עגידנעעזםיוזי^עידיי רצייז סאד ,(ןפור וצ החפשמ
 ןיא ןעמוקעגגײרא זיא — רצמײהנעדאפ ךירנײה ראםעפארפ
 טאה ןעמ .ןפיוהעגפיוא רעטרע יד ןופ ךיז ןפאה ןרעה יד .לאז
 ט^הראפ ןעװעג ןענעז ײז ,טקרעמאפ טשינראג טציא זיפ ײז
 םעד ןיא טלקיװעג ךיז ןפאה סאװ ,ןרעײלש עלעקנוט יד ןיא

 .רעמיצ ןםיורג םענעטכיולאפ-גראק

 .רעטומ רעד ןעגנאגעגנגעגטנא ןענעז רעדירפ ײרד יד
 •עג ,ןרעטש ןפיוא טשוקעג יז טאה ,ןוז ןטםטלצ םצד ,ןסקאמ

 .טרעהעגפיוא ןיוש טאה רע יצ ,גןןטײװ*פאק ןײז ףיוא טגערפ

 ריא ןופ קילפ ןגידנרעדאפםיורא ןא טימ יז טאה ראםעפארפ םצד
 טײקגיאעפ יד טאהעג טאה יז ןכלעוו תעב ,םיורא טכיזעג טלא
 •עג ,ןדלאפ יד ןופ ןכײלגוצסיוא ןרצטש ןגיצנאלג ,ןכיוה ריא

 ראסעפארפ רעד ...ןרעהעגוצנא ןפעג םצפע םיא טימרעד טלאװ
 ןיוש ךיז טאה עטעירנעה ,אהא״ :טכארטעג ךיז ײפרצד טאה
 רעכלעװ ,ףלאדא ,ןוז ןרעגנײ םעד ״...ריא ראפ טגאלקעג רעדיװ
 טןןה רע יװ טקנופ ,אד זיוה עפײטש עצנאג םאד טםאהעג טאה
 טירדנגעלעג א ףיוא ראנ טראװעג ןוא דנאלשטײד ץנאג טםאהעג
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 א יװ טיןיא זיב ךיז ןעמזנאב ןוא ,זיראפ ןײק ןראפוצקירו*
 ׳נײ םעד ,םיא - הביבס רעצנאג רעגיזאדרעד ןיא רעדמערפ
 ׳ײבראפ טאה יז .טקרעמאב טשינראג טעמכ יז טאה ,ןוז ןרעג.
 וצ טרעהעגפיוא טשינ יז טאה גיטײצכײלג .םיא ראפ טקוקעג
 טשיג זיא רעבןאהביל-טםנוק רעד םיראװ ,גוצנא ןײז ןריװרעסב^
 ןכעלגעפ ןכעלנײװעג א ןיא ראנ ײיידײלק׳טנװןן ייד ןיא ןעװעג
 ״אנגיא •םיא ףיוא טוג ץנאג ןגעלעג טשינ ,בגא ,זיא םזןװ ,לקער
 טאה סע עכלעװ ,סגרעבסגינעק יד ,ןרעה ערעדנא יד גידנריר

 -נאגעגוצ יז זיא ,ןעקנעש וצ קילב א וליפא טניולעג טשינ ךיז
 — טירט עגידכעלעמאפ טימ ,ןריגש ײװצ עריא ןופ טײלגאב ,ןעג
 ,טוג רעײז ךיז יז טאה ןרעמיצ עטםגינײװעניא יד ןיא שטאכ
 ׳ךעלמײהמוא םעד וצ - ןגיואװאב גידעבעל ןוא קנילפ

 םעד רעטנוא ןענאטשעג זיא םאװ ,לוטשרעטאפ ןטצינשעג ןסיורג
 ,טצעזעגקעװא ךיז ןוא ,ןאמ םענעבראטשראפ ריא ןופ טערטראפ
 .ןביוהעגנא ךיז טאה סרעמײהנעדאב יד ײב טנװא־עילימאפ רעד
 ״אפ יד ךאנ ,ןרינש יד ןפור טגעלפ ןעמ) םניטראמ תור
 םעד טאהעג־ביל טשינ טאה (ןעמײה ערעײז ןופ ןעמענ־עילימ
 ־פיוא יד ײב ןא־טריפ רעגיװש ריא םאװ ,לאינאמערעצ■ ןצנאג
 ״ביל טשינ טאה יז יװ טקנופ ,ןטנװא-גאטײרפ יד ןופ ןעמאג
 יד ,רעגיװש ריא ןופ טײקגיטעט עטרעגײטשעג יד טאהעג
 ־אמא ןופ טרעלכײפשעגנא יװ זיא ךיז טכאד םאװ ,עיגרענע
 עטעװעטראהראפ יד ןופ ךעלרעמעק יד ןיא ןראי עגנױ עגיל
 ןופ טיוה רעטלצנורעג רעד ךרוד םיורא-ןקוק עכלעװ ,ןרעדא
 ,סנטשרע .טכאמעגטימ רעבא סע טאה יז ...עמאד רעטלא רעד
 עכלעװ ,יד ןופ טשינ רוטאנ ןוא גנואיצרעד ריא טיול תור זיא
 ןיא טביולגעג יז טאה ,סנטייװצ ןוא .ליפש א עילאק ןכאמ
 סאװ ,לאינאמערעצ רעצנאג רעד זא ,טעטיװיאאנ רעקשיאיוג ריא
 ןופ לײט א זיא ,ןטנװא־גאטײרפ יד ןיא ףיוא־טליפש עטלא יד
 -אבנא םאװ ןוא .וצרעד טגנאלאב םאװ ,ךיורבעג ןלעוטיר םעד
 םעפע״ טימ טאהעג־ארומ יז טאה ,ךיורבעג ןלעוטיר םעד טפערט
 יז טאה אד ...ןגידניזראפ וצ^ךיז קנאדעג ןיא וליפא םעד ןגעג
 ענעמונעגפיוא עדמערפ םלא ...ןדאב ןרעכיזמוא ףיוא ןטערטעג
 םאװ־םעפע טימ טגאװעג טשינ םע יז טאה ,ןביולג םעד ןיא
 רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנא יד ןכלעװ ףיוא ,ןײז-וצ-ללחמ!
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 ריא .טביולרעד אי ךיז ןפאה ,ןדײ ענעריובעגנײא יד ,עילימ^־פ
 עטול^םבא טכיזניה רעד ןיא טריטקיד ריא טאה ר-וטאנ עלאיאל
 רעד ״םאװ ,ץלא טכאמעגטימ יז ט§ה םעד פילוצ .טײקײרט
 א טימ^ ,ט־־שדאפעג טאה לאינאמערעצ רעזעיגילער רעשידײ
 ״עגעװש עשידײ ריא ןגעגאד .טםגנא ןוא טעטיװיאאנ רעדנריר
 טאה ,ראםעפארפ ןופ בײװ עגידנעעזםיוא־שידײ יוזא סאד ,ןיר
 ■ײװגנ^ל^ א טימ ןוא ןעגנוגעװאב עשיטפעקס טימ טגאװעג אי
 •וצסױרא ,זאנ ריא טרעגנעלראפ ךאנ טאה םאװ ,ענימ רעגיל
 םעד טימ טײהנדיױפוצמוא ריא ןוא דלודעגמוא ריא ןזײװ

 ...לאינאמערעצ םענעבירטעגרעביא
 לקינײא סאד .ןעמאזוצ ןעװעג ןיוש זיא החפשמ עצנאג יד
 •טנגײא טרעהעג רע .שיט םײב טראװרעד זיולב ךאנ טרעװ סנאה
 ןןןק רע ןוא טםירק א זיא רע .רעהא אד טשינ ןיוש ךעל
 •עילימאפ בילוצ רעבא ,ןטנװא״גאטײרפ יד ןופ טײרפאב ןרעװ
 בוח ןײק טשינ זיא םע .ןגייצעגוצ אי רע טרעװ עיצידארט
 םוצ ױו ,החפשמ רעד ןופ לײט א .;.תושר א ראנ ,םיא ראפ
 לאז ןעמ זא ,ןגעגאד ןעװעג זיא ,ךירנײה ראסעפארפ ,ליפשײב
 עלא סאװ ,טײקשיראנ רעגיזאדרעד ןיא ןעמעננײראטימ ןסנאה
 ןוא טריפעגסיוא ראנ טרעװ סע זא ,טםואװעג טוג ץנאג ןבאה
 םנגירעביא .טבעל רעטומ עטלא יד יװ גנאל יוזא ןטלאהעגנא
 רע .ןזיװעגםיורא טשינ וצרעד קשמ ןסיורג ןײק סנאה טאה
 .טרעצנאק א ףיוא ןעגנערבראפ ןטנװאיגאטײרפ יד ןיא טגעלפ
 ןעװעג ןענעז טראװעג ט§ה ןעמ עכלעװ ףיוא ,עגיצנײא יד
 עכלעװ ,בײװ ןטימ ״עדױ>טםא״ רעד — טםעג עשילרעטסיוא יד
 •אפ ןײז ץפ זײרק ןיא ןעװעג׳גיטכיזר^פמוא יוזא זיא סקאמ

 .ןריפוצנײרא עילימ
 ןבאה ,ןטראװרעד וצ ןעװעג טשינ שרעדנא זיא םע יװ
 —״ןעדױיטסא״ ראפ טסאפ םע יװ — ןשטנעמ עשילרעטסיוא יד

 .ןןגראװ ־ץז ףיוא טזאלעג
 .רעגײזא טכא ףיוא טלעטשאב ןשטיװעקדױ טאה סקאמ
 נטרזהעגרעביא לאמאכאנ רע טאה ,ןרעכיזראפ וצ ךיז ידכ

 ״!ךיז טײטמראפ ,גוצנא ,ןצהאװש ןיא ? ראװ טשינ ,טכא טקנופ״
 ,לבעמ-קיטנא עגיצנײא םאד ,רעגײזיײטש רעשילגנע רעטלא רעד
 ״אפ יד ואול) עםארובע׳ןרעב רעטלא רעד ןופ טאה ןעמ םאוז
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 ןיא טדיפעגרעביא (טניואװעג טראד חורוד טניז טאח עילימ
 ןופ סנײא זיא םע ןוא ,ןטראג-רעיט ןיא עליװ רענרעדאמ רעד
 סאװ ,(ןלוטש ײװצ ךאנ טימ רעגײז רעד) קיטשילבעמ ײרד יד
 ןיא ןגארטראפ ללכב טאה ,רעבאודביל־טםנוק רעד ,רעדורב רעד
 רעדורב ןײז ןכלעװ ןיא ,זיוה ןכעלרעגריב ןזאלקאמשעג םעד
 ׳עגסיוא םאװ׳ראנ טשרע טאה רעגײז רעגיזאדרעד - טניואװ
 ,פעלק טכא עמיטש רענעלאטעמ רעטלא ,רעלופ ןײז טימ טפאלק
 ואװ ,ראדיראק ןופ ךעלטײד ץנאג טרעהעג טאה ןעמ עכלעװ
 ךיז טאה ריט רעד ןיא זא ,פעלק טכא יד ךאנ .טײטש רע
 רע .ןראװעג־רעכיזמוא לםיבא סקאמ זיא ,ןזיװאב טשינ רענײק
 ראפ לםיבא ,טםאג ןײז טימ ןקארשעג טפיוהרעביא ךיז טאה
 ׳לעװ ,ךירנײה רעדורב ןײז ראפ ןטםנײמא רעבא ,רעטומ דעד
 טרפב ,ןדײ ןופ דנײרפ רעגירעביא ןײק ןעװעג טשינ זיא רעכ
 גירעביא ןדײ יד ןענעז טרובעג םוטסירק טניז״) ״ןעדױ-טםא,ןופ
 רע םאװ ,טפירשטײצ רעד ןיא ןבירשעג רע טאה ,״ןראװעג
 •רעד ןדײ ןגעװ טראװ ןײא ןײק טשינ טזאל רע קא ,טריגאדער

 א םעלא ךאנ ןעװעג זיא םע ־(.׳טשינ ןריטמיזקע ײז ,ןענאמ
 עדטערפ ענעפילשעגמוא יד ןעגנערבוצפיונוצ טירש רעטגאװעג
 טײקגיזאלפליה ןײז ןיא .דעדורב ןײז טימ ןעמאזוצ ןשטנעמ
 ןבאה עכלעװ ,ןגיוא ענײז ןופ ןקילב יד טימ סקאמ ךיז טאה
 ןיא ןעקנוזעגנײרא ףיט ןענעז ײז זא ,קורךנײא םעד טכאמעג
 םענעלאטעמ׳בלאה ןטשטײנקעגנעמאזוצ םעד בילוצ םינפ ןײז
 םעד בילוצ ןוא ראה ענײז רעטנוא ןגראבראפ זיא סאװ ,לטײש
 יד טימ - ףעיש זיא קילב ןײז זא ,ןזיװעגםיוא ךיז טאה
 ףליה ךאנ טדנעװעג סקאמ ךיז טאה ןעקילב עזאלפליה עגיזאד
 טגיאוראב םיא טאה בײװ סאד .יורפ ןײז וצ גנוגיטומרעד ןוא
 ןעמוקעגםיורא זיא סאװ ,קילב ןגידנעלכײמש ןרעכיז םעד טימ
 ריא וצ ןעגנאגעגוצ זיא יז .ןגיוא עטלאק עיולב עריא ןופ
 ןײז ןטלאהוצנײא טימעג ךיז טאה ראסעפארפ רעד .רעגאװש
 ןאט ןגיאור א ןיא טריטוקםיד רעטײװ ןוא טײקגיאור עשיפמילא
 תור .גאט ןופ ןשינעעשעג יד ןגעװ גרעבסגינעק םענײלק םעד טימ
 םינפ ןײז ןיא ך-ײלג ןוא ןפא גידנקוק ,םיא וצ טגאזעג טאה

 זםערא ןרעטנוא םיא ןעמונעג ,ןײרא
 .ךיז ןגיטעפשראפ טסעג ערעזנוא ,ךירנײה —
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 ?םאד וטםנײמ ןעמעװ ?טםעג ערעזנוא —
 .ןדאלעגנײא טאה םקאמ עכלעװ ,עײנ יד ,ונ —

 !טםעג ענײמ טשינ ןענעז םאד —
 גידנעװטיונ זיא םעזא ,טכארטעג טאה םקאמ ,אי ךא —

 .טסעשעג םעד בילוע
 ךיא !ןםור !טרעהעג ןיוש באה ךיא ,א ? וטםנײמ ,יד —

 .ןעז וצ ײז טנאנ רעד ןופ טנאפשעג רעײז ןיב
 טאה םקאמ .גנוגעװןןב ןן טרעהעג ןעמ טאה רןןדיראק ןופ
 ךאנ טונימ ףניפ - רעגײז םעד ןעמונעגםיורא װיטקניטסניא
 •וצ טומ ןײלא ךיז רע טאה — ״טכעלש יוזא טשינ״ .טכא
 ברקמ רעײז טםעג ענײז ךיז ײב טכאמעגפןן טאה רע .ןבעגעג
 •יװ טאה רע .ןגידײלאב ןזאל טשינ ייז ןעמענײק ןופ ,ןײז וצ
 םיא טאה יז .ןגיוא סיורפ ןײז ןקילב ענײז טימ טכוזעג רעד
 ןוא ליװ רע סאװ טסײװ יז זא ,קנואװ ןפיוא טרעפטנעעגפא

 .םיפסמ זיא יז
 ןײז ןוא שטיװעקדױ ןזיװאב ךיז ןבאה ריט רעד ןיא

 .רתםא יורפ
 םיא ט^ה םקאמ יװ ,ןצראװש ןיא ןעװעג טשינ זיא רע
 ,גוצנא ןלעה גידנלאפפיוא ןא ןיא ןעװעג זיא רע .טגאזעגנא
 •םיוא יװ ןוא טקישעג רעײז םיא ףיוא ןגעלעג זיא רע רעבא
 זיא רתםא .טרעדופעגפא ןוא טריזאר טאלג םינפ ןײז ,ןםאגעג
 ןופ ,ץרוק דנל^פפיוא ,דײלק ץדאװש טנאגעלע ןא ןיא ןעװעג
 עטדײלקאב ןדײז ןיא יד ןעזעגםיורא טןןה ןעמ ןכלעװ רעטנוא
 •אב םענעגנא רעײז קילבנא רעד טאה ןרעה יד .םיפ עטקאטעג
 ׳עג ץגאג טשינ ךאנ ןענעז עכלעװ ,ןגעגאד ןעמאד יד .טריר
 ןביוהעגנא טאה םאװ ,עדאמ רעײנ רעד וצ ןעװעג״טניואװ
 ןוא סקאמ .טריקאש לסיבא סע טאה ,ןעמוקוצפיוא לאמטסנעד

 .טםעג ערעײז ןעמענוצפיוא ןעגנזןגעגנגעגטנא ןעגעז תור
 — ,טגיטעפשראפ טשינ ךיז ןבאה רימ זא ,ףאה ךיא —
 םאד טאה סקאמ סאװ ,טגאזעג טרינעשזמוא שטיװעקדױ טאה
 םיא טאה רע יװ םעדכאנ ,םיא ןופ טראװרעד טשינ וליפא

 ...זײרק םעד ןיא טריפעגנײרא
 ,טדעפטנעעגפא סקאמ םיא טאה — ,טשינראג ,ןײנ —

 טרןןװעג ןעמ טזןה סאד זא ,ןדערנײא טשינ ךיז לאז רע ידכ
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 ראפ ןלעטשראפ ןשטױועקדױ ןעמונעג ךיז טאה רע .םיא ףױא:
 .עגינײז יך

 לעיצעפס טאה ןעמ זא ,ןםײה טשינ עקאט לאז סע ידפ ןוא
 ןופ קנואװ ןגולק א ךרוד תור טאה ,עדמערפ יד ףיוא טראװעג
 .ןסע ןטימ ךאנ טראװ ןעמ זא ,ןסקילעפ ןסיװ טזאלעג ,ןאמ ריא.
 ,לאז ןטימ טריסערעטניא רעמ דעפא ךיז טאה שטיװעקדױ
 סאװ ,ןשטנעמ יד טימ רעדײא ןענופעג ךיז טאה רע ןכלעװ ןיא
 ,טליפרעד טקניטסניא םענעריובעגנײא ןײז טימ דלאב טאה רע
 ךיז טימאב רעבעגטסאג ןײז סאװ ,ףױרעד גידגקוק טשינ זא
 םלוע רעגימורא רעד זיא ,ןײז וצ ברקמ םיא קראטש יוזא

 דלאב ײז טאה רע .טמיטשעג םיא וצ ךעלטנײפ וליפא ,טלאק
 •עי ןטימעגסיוא טאה רע ,סאמ רעבלעזרעד טימ טלאצעגקירוצ
 ןעמונראפ ךיז טאה זייה ןופ עמאד יד .ײז טימ ךערפשעג סעד
 ׳ןביוש א ײב טלעטשעגפא ךיז טאה שטיװעקדױ .ןרמםא טימ
 ןופ סעיװקילער יד ןענופעג ךיז ןבאה סע ןכלעװ ןיא ,לקנעש
 ׳רעד םיא טאה רעבעגטסאג ןײז .רעמײהנעדאב עילימאפ רעד
 ׳אב ,לקנעש ןיא ךיז ןעניפעג עכלעװ ,ןכאז יד סאװ ,טרעלק
 חובא יד לאמא טאה ןעמ עכלעװ ןיא ,ןרינש׳לקיװ יד .ןטײד
 ־ער יד .טרובעג רעײז ײב טלקיװעג סרעמײהגעדאב יד ןופ
 ־יא ןא ,סעקשופ׳םיגורתא ,ןסקיב׳םימשב ,םיצפח׳רעבליז עזעיגיל
 םענײלק א ןופ װירב־ײרפ א ךיוא ״דליגמ א ,הדגה עטרינימול
 ןיא סרעמײהנעדאב יד טכער םאד טיג םאװ ,טשריפ ןשטייד
 ענעײלעצרז^פ ראפ א .ןבאה וצ הנותח ןוא ןציז וצ םוקמ ןײז
 ענײז טײנעג טאה ןסײרפ ןופ טשריפרוק רעד סאװ ,סעפלאמ
 ,הנותח רעדעי ײב קירבאפ־ײלעצראפ ןײז ןופ ןפיוק וצ ןדײ

 ׳עג־טמיראב םעד טימ ןרירוקנאק וצ תלוכיב ןייז לאז רע ידב
 ־םיוא טאה סקאמ .יילעצראפ רענזײמ ןוא ןשיםקאז םענעראװ
 ןופ טםאג ןײז ןצישאב וצ ידכ ,קנאש׳עילימאפ יד טצונעג
 עגימורא יד רעכלעװ טימ ,גנורילאזיא רעכעלדנײרפמוא דעד

 .ןעקנאשאב םיא ןבאה.
 רעגנאל רעד .שיט םוצ ןפור טנאקעג סקילעפ ^טאה טציא
 ׳עכעלײרפ ןעזעג ןיוש טאה סאװ ,רעמיצםע רעשירעמײהנעדאב
 .ןעװעג׳ןטכיולאב לעה זיא ,ןטפנוקנעמאזוצ ערעכײר ןוא ע־ז
 ׳המחלמ רעד טניז זיא רעכלעװ ,שיט רעשירעמײהנעדאב רעדי
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 ןוא טלע>וצצ3-םײװ ןצװעג זיא ,ןעמוקעגפא רעײז טײצ
 ׳8ק ענײלק יד ןיפ גזונמ רעד .ןטכיולאב גידבוט׳םױ-גידרעבליז

 ןעמאזיצ גנאל׳תורוד טניז ןראװעג׳טריװרעם זיא םאװ ,ךעלעפ
 ןעניושר^פםנאמ יד ןופ םענײא ןדעי ײב ןטעװרעם יד טימ
 טניז ןיוש זיא ,(שודיק) ״ןעגעז״ םעד ײב פאק ןפיוא ןוטוצנזז
 •ינ^ ךם א ןענעז יוזא .ןראװעג׳טגנערבעגרעטנוא המחלמ רעד
 ןשודיק רעד ,לשמל יװ ,ןעגנאגצגרעטנוא םיגהנמ ענעמונעג
 רעבא ראפרעד .טכאמצג טשינ שודיק ןײק רעמ ןיוש טאה ןעמ
 ןםעזעג זיא יז ,שיט םײב טגינעקעג ץלא עמאד עטלא יד ךאנ טוןה
 טאה ריא ןוא ,לוטש רעגיטראנארט ,רערצכעה א ףיוא ,ןאנביוא

 ■׳רעם טאה רע םאװ ,ןזײפש עלא ןזיװעגראפ טשרע םוצ םקילעפ
 .םעד| ןעגנאלרעד טנאקעג סקילעפ טאה ךעלדנע .טריװ
 ןופ טײצ רעד ךרוד זיא רעכלעװ ,שיפ ןטלאצאב׳רעײט יוזא
 רערעײט ךאנ ,קראמ ןופ ןלאפ םעײנ םעד בילוצ ,ךיז ןכאק

 ...זײרפ ןײז ןיא ןראװעג
 יכיװ אזא ןופ ןעװעג םשינ ןסע סאד זיא דנאל ןײק ןיא
 ,ןשטנעמ יד .טײצ׳המחלמ רעד ךאנ דנאלשטײד ןיא יװ ,טײקגיט
 ןוא םטעפ ךאנ ךיז טרעגנוהעגםיוא גנאלנראי ןבאה עכלעװ

 טימ ןבאה ,ןעלטימ׳ץאזרע ײלרעלפ טומ טזאלעג ךיז ןענעגונגאב
 ףיוא ןפראװעג ךיז המחלמ רעד ךאנ טײקענדעשז רענדאמ א
 רעסיורג א יװ ןראװעג־טעװארפעג זיא טײצלאמ סעדעי .זײפש
 ,טײקגיטסײג רעטסכעה ןופ ןשטנעמ ״ןטנעגילעטניא .בוט׳םוי
 ןשילאבינאק םעד ךיז ןיא ןקירדדעטנוא טנאקעג טשינ ןבאה
 .,עלעקשירק סעדעי .ןםע םײב ןזיװעגםיורא ךיז טאה האװ ,קז^
 ״ראפ גנוקיצטנזן טימ זיא םטעפ ןפאדט רעדעי ,לדנײב סעדעי
 ׳עג ךיז ןבאה רעגנוה׳המחלמ םעד ןופ ןגלאפ יד .ןראװעג׳טרעצ
 טאד .המחלמ רעד ךאנ ןדאי ךס $ רעזײה צשטײד ןיא טליפ
 טימ ןראװעג׳טקוצראפ מפאשלעזעג רעד ןופ זיא שיט םײב ןםע
 ןום ןעמוקעג ןײלא זיא רעכלעװ ,שטיװעקדױ זא ,קשח אזא
 ״נואװראפ רעגידלוטיב טימ טזןה ,הנידמ רעכײר ןוא דעטעפ
 ןוס ןעקשטאמס םוצ ךיז טרעהעגוצ ןוא ךיז טקוקעגוצ גגורעד
 טשינ סאװ ,קשח׳ןםע ןופ טײקגיםײלפ רעד וצ ,ךעלדנײב יד

 רעמ שיט םײב ךיז טאה ,ןרעינאמ עטוג עלא ףיוא גידנקוק
 ...ןעזעג יװ טרעהעג
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 קשח ןיא ןיטראפ ,שיט םענעטכיולאב םעד ײב טציא
 •םיוא טסעג ערעדנא עלא ןופ טלוב ץנאג ךיז ןב^ה ,ןסע ןום

 יעג ײרד עלא ןענעז ײו .רעמײהנעדאב רעדירב יד טדײשעג
 ׳סיורא טנאקעג ײז טלאװ ןעמ .םוג ןײא ןופ ןסאגעג יװ ןעװ
 ןעװעג ײז ןענעז עלא .ןשטנעמ הדע רעצנאג 8 ןופ ןביולק
 .טענורב קראטש ןוא עטײרב ךעלנעמ ,רעטומ יד יװ עכיוה

 וצ ארג גיטײצירפ גנוגײנ א טאהעג ןבאה ראה עצראװש ידי
 עכלעװ ,ןגיוא עצראװש עפיט טאהעג ײז ןבאה עלא .ןרעװ
 עצראװש עגידנטכיול יװ ,טײקגיצנאלג ענדאמ א ןסעזאב ןבזןה
 עגינילדארג עגנזןל םעמאמ יד טאהעג ײז ןבאה עלא .רענײטש
 טאה סאװ ,קע ןגישײלפ־גידלבאנש א וצ גנוגײנ א טימ זאנ
 ־םיוא־ךעלגנעל ,עטמערופעג־ןײש .פיל עטשרעביוא יד טקעדאב
 ׳יד עכיוה ףיוא ןםעזעג ןענעז פעק יד .ןטינש״ןגיוא ענעגיוצעג
 ־אפ־רעמײהנעדאב רעד ןופ ןעיורפ יד טאה סאװ ,רעזלעה ענ
 —רענעמ יד ןוא ליפארפ ןלופםקורדנײא רעײז א ןבעגעג עילימ

 .גנוטלאה עגינילדארג ןוא עשיטסאלע ןא

 טגראזעג טשינ ךיז טאה עילימאפ רעד ןופ רענײא ןײק
 ףעד טשינ וליפא ,טםעג ענעדאלעגנײא יד ןגעװ שיט םײב
 ,םקאמ וליפא :ןרעװ־טגאזעג זומ דנאש רעײז וצ .תיבה־לעב

 ־םיורא ךיז ךעלדנײרפ רעײז ןעמונעגרעטנוא ךיז טאה רעכלעװ
 ןא ןםעגראפ ןםע םעד תעשב טאה ,טסעג ענײז וצ ןזײװאוצ
 ןעװ ,טציא טשרע ,עטתיבה־לעב יד ךיוא עבלעזםןוד ;ײז
 זיב ,פארא רעלעט עלא ןופ ןראװעג־טרעצעגפיוא זיא שיפ רעד
 •א ןיא ןעמוקעג םלוע רעד זיא ,ןטערג עטגאנעגםיוא ענײז וצ

 טםעג יד וצ ךיז ןטלאהראפ עפײטש סאד .גנומיטש רערעםעב
 טימ טאה ראסעפארפ רעד וליפא .ןראװעג־טרעכײװראפ זיא
 ־פיוא ןסיב ןטוג םעד ןופ םיא ןענעז םאװ ,ןגיוא עגידנטכײל
 סונעג רעד סאװ ,ןקאב עטלטיורעג טימ ןוא ןראװעג־טשירפעג
 ןקוק וצ טביולרעד ךיז ,םיא ײב ןפורעגםיורא טאה ןםע ןופ
 סע טאה רע םאװ ,ןסעזעג זיא שטיװעקדױ ואװ ,טײז רעד ןיא
 ךאנ זא ,ךיז ײב טכארטעג טאה רע ןוא .טציא זיב ןוטעג טשינ
 א טאה יז .גידנעטשנא רעײז סיוא ״ןםור״ יד ךאד ןעעז םעלא
 רע מאה שידײ) שיסור־וצ סאװטע ,טכיזעג ךעלגערטרעד ץנאג
 •טע טריניפאר ...קאמשעג טימ ןא ךיז טוט יז רעבא .(טנײמעג.
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 ן1א טסאג ןײז ןיא טנאמרעד ךיז טאה תיבהילעב ידעד .םאװ
 רעד טימ רעה םוצ יװ עמאד רעד יצ רעמ ךיז טדנעװעג

 -ידײ יד יוזא ךיוא ןעמ טכאק ײז ײב יצ, :עגארפ

 ןטסא ןיא ןדײ יד ,גידריװקרעמ״ ״?תבש ףיוא שיפ עש
 ״נײרא רעװ טאה — ״ןערעזנוא יװ םורפ רעגיצניװ ןענעז
 תמחלמ רעד תעשב זיא רעכלעװ ,גרעבםגינעק א .ןפר^װעג
 יד ןגעװ טלײצרעד סעפע טאה ,ןליופ ןיא טנארפ ןפיוא ןעװעג
 ;ןן ןלאפ טזאלעג ףיורעד טאה ראםעפארפ רעד .ןטםא ןיא ןדײ

 ׳טסא יד ןופ טמאטש קילגמוא עשידײ עצנאג םאד״ :טראװ
 ,ןדײ יד ןא ןסעגראפ טאהעג גנאל ןיוש טלאװ טלעװ יד .ןדײ
 םוא .ןװרעזער עײנ וצ־ןלעטש םאװ ,ןדײ עשיליופ יד טשינ ןעװ
 טאה ףיורעד ״? 1 טשינ ךיז ײז ןרילימיםא םאװראפ ,ןליװ םעטאג
 •שטײד ןטשידײראפ ןטכעלש ןײז ןיא טרעפטנעעגפא שטיװעקדױ

 ׳עז ייז לײװ ,ןרילימיםא וצ טשינ ךיז ןפראדאב ןדײ־טסא יד״
 ,דנאל ןופ לײט א ראנ ,דנאל ןיא עדמערפ ןײק טשינ ןענ

 ־ונעג ןבאה ןדײ יד םאװ ,לײטנא ןקראטש םעד — היאר אהו
 רעשיטסיװעשלאב רעד ןיא דנאלסור ןיא ערעדנא יד טימ ןעמ
 רעד ןוא ,גנורעדאפםיורא ןא ןעװעג זיא םאד ״!עיצולאװער

 ףיורעד .טנײמ רע סאװ ,ראלק ןםיװ טלאװעג טאה ראםעפארפ
 ןדײ עשטײד יד תעשב״ :טרעפטנעעגפא שטיװעקדױ םיא טאה
 ןבעל ,טעטש עסיורג יד ןיא סלײטנטסרעמ טרירטנעצנאק ןענעז
 ענײלק יד ןיא לאצ רעסיורג א רעײז ןיא ךאנ ןדײ־טסא יד
 •סיוא ליפ ןענעז ןוא רעפרעד יד ןיא דנאל ןפיוא ,ךעלטעטש

 ײז רעכלעװ טימ ,גנורעקלעפאב רעשירעיופ רעד טימ טשימעג
 רעבא״ .טנאםערעטניא ןעװעג זיא סאד .״םעמאזנײמעג ליפ ןבאה
 רימ עכלעװ ןופ ,ןעמארגאפ יד רעדיװ ךיז ןעמענ ןענאװגופ
 ףמאק ןופ לײט א ןענעז ןעמארגאפ יד״ — ״? טפא יוזא ןרעה
 ראפ דנאלסור ןיא טפמעקעג ןבאה רימ לײװ ראפרעד ,זנוא ןגעג
 .,ןעמארגאפ ןײק ןעװעג טשינ ןענעז םאד .גנונעדרא רערעדנא ןא

 ,לטעטש רעזנוא טצעזאב ןבאה ןטידנאב יד ןעװ .המחלמ א ראנ

 עטיור יד ןענעז רעטעפש .ןטכאשעגםיוא ןדײ יד ײז ןבאה
 רעטיור רעד ןיא .ןטידנאב יד טעגרהעגסיוא ןבאה ןוא ןײרא
 ,טרידיװקיל ןטידנאב יד טנגעג רעזגוא ןיא טאה עכלעװ ,ײמרא
 ןא וליפא רענײא ,ןעװעג רעדירב ײװצ ענײמ ךיוא ןענעז
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 ענײז טים טמירעג שטיװעקדזי ךיז טאיד — ״!ץיפש רעד
 .רעדירב

 םײב עמעט ןײק טשינ ןזא טםנרע ןעװעג ןינש זיא םאד
 רע ןוא ,גרעבםגינעק רעגנױ רעד ןענאטשר^פ טאה םאד .שיט
 םאד ם§װ ,םעקיװעשלזזב ןוא ןדײ ןגעװ ץיװ א טלײצרעד טאה
 ןטיש וצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה ףיודעד .טדיזומא עלא טאה

 .ןציװ עשידײ
 ײז ןלײצרעד ,ןריזומא ךיז ןליװ ןדײ זא ,גידריװקרעמ
 ׳על םעד ןיא קעװא ןײלא ײז ןלעטש עכלעװ ,ןציװ ךיז ןגעװ
 ףיוא׳ןקעד ,טכיל ןטםגיטםניגמוא םעד ןיא לאמטפא ,ןטסכעלרעכ
 ■׳יפ ןיא ײם ,ןדײ ןופ ןטײז עטםכעלםעה יד ראמוה־ןעגלאג טימ

 ,ןײלא ךיז רעביא ןכאל םאד .ןעניז ןשילאראמ ןיא ײם ,ןשיז

 םיורא טשינ טלעװק ,ןדײ ראפ שיטסירעטקאראכ יוזא זיא סאװ
 •םטײקגיטרעװרעדנימ א ןופ רזןנ ,קיטירק׳טםבלעז רעראבטכורפ א ןופ

 טאפש רעגידנרעטםעל׳טאג א ,רעראבטכורפמוא ןא זיא םע .ליפעג
 ןגעג גידנליפ-ףראש יוזא ןעגעז םאװ ,ןײלא ײז ...ןשטנעמ פיוא
 טימ ןליװעדאװ יד ןא־ןלופ ,ןםיורד ןופ טמוק סאװ ,קיטירק
 ,ןײלא ךיז סיוא קזוח־ןוא־טאפש ןכאמ םאװ ,רעקימאק עשידײ

 גידנעמירקכאנ ,ןטיז עשילאראממוא ערעײז ןגעװ גידנלײצרעד
 טײקכאװש יד ...מיגהנמ ןוא תודימ ערעײז תױװעה עםואימ טימ
 ןופ ןערב םעד ןליפ וצ טשינ ,ןכאמ וצ קזוח ןײלא ךיז םיוא
 רעגיזאדרעד ןיא ךיוא טלעפראפ טשינ טאה ,ךיז ףיוא דנאש

 .טפאשלעזעג

 עגיטכיװ רעײז ןעמונראפ ןבאה עכלעװ ,אד רענעמ יד
 •עז ,טײצ רעטפנרע ןא ןיא ןוא ןבעל ןיא ןלעטש עטםנרע ןוא

 -זאפמ ןופ ןמלאהקירוצ טנאקעג טשינ ךיז ןבאה ןוא ןםעזעג ןענ
 עגגאל עשירעמײהנעדאב יד .רעטכעלעג ןופ ןכורבםיוא עשיטאמ
 רעד סאװ ,ןכאל ןופ ןרערט טימ ןראװעג־ןםאגאב ןענעז זענ
 -םיורא טאה ,גרעבסגינעק רעצראװש רענײלק רעד ,רעכאמ־טאפש

 .מומנדײ ןוא ןדײ רעביא ןציװ ענײז טימ ײז ןופ טעפמאפעג

 א ןטלאהקירוצ טנאקעג טשיג טאה עמאד עטלא יד וליפא
 וצ רעמ ןפיל עטראדעגסיוא עריא טמורקראפ טאה סאװ ,לכײמש
 ןיא ריא טאה ןוז רעטםטלע ריא ןעװ ,ןײװעג ןופ עםאמירג א
 ײװצ זיולב .ץיװ ןטצעל םגרעבםגינעק טלײצרעדכאנ ןײרא רעיוא
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 לאמנײק טאה עכלעװ ,תור עטרג יד — טכאלעג טשינ ןגאה
 ,ןאד ךיז ןריזומא ןדײ יד סאװראס ,ןײטשראפ טנאקעג טשינ
 •סנאה ןוז ריא ןוא ;טגידײלאב ןליפ ראג ךיז ןפראד ײז ןעװ

 ןום קע םענעי וצ קילב ריא טגײנעג גילעפוצ טאה יז ןעװ
 ,גידנגײװש ןסעזעג זיא ןוז רעגירעינצכא ריא ןכלעװ ײב ,שיט

 •רעצ םעד ראפ ןוא טײקכײלב רעד ראפ ןקארשרעד ךיז יז טזןה

 ,םינפ ןײז ףיוא ןסאגעגסיוא ןגעלעג זיא סאװ ,קורדסיוא ןלופ

 סרעמײהנעדאב יד ןופ טכײװעגפא ליפ ןיוש טאה סעכלעװ
 עגיריא ןיא טנאמרעד רעמ ןוא עיניל

 עמריפ יד טכארטאב ,שיט םײב ןסעזעג זיא שםיװעקדױ
 ןעגנאגעג זיא רע טנעמאדנופ סנעמעװ ףיוא ,רעמײהגעדאב
 רע ןוא טקארבעגנײרא טלעג ץנאג ןײז ,טפנוקוצ ןײז ןעיוב
 זא ,סיוא ךיז טכןןד םיא דםע זיא אד״ :טגאזעג ךיז וצ טאה
 ׳אב רעכלעװ ,ראסעפארפ רעסיורג רעפײטש רעד ,עלא אד ײז
 ־לעװ ,ריקנאב רעד ,ןפרוןװאוצוצ קילב ןײק טשינ םיא טגיליװ
 מעטומ עטלא יד וליפא ,פארא־ןביוא ןופ םיא טלדנאהאב רעכ
 ־תונמחר א וצ םיא טלייט ןוא ןיגינעק א יװ טשרעה עכלעװ

 -עילימאפ״ ןופ לקנעש ןצנאג םעד טימ ,עלא ײז זא — קילב

 וצ ןיוש ןרעהעג ,״גרעבםגינעק החפשמ״ רעד טימ ,״םעיװקילער
 .ענעשעק רעד ןיא ײז טאה רע זא ,טשינראג ןסײװ ײז .מיא

 ןליפשוצפא ןעמונעגמורא םיא טאה ליפעג־םיעכהל עגדאמ א
 •ראפ,ײז ףיוא זײב טשינ זיא רע .״קיװעשלאב״ םעד ײז ראפ

 חרוא ןא יװ ,פארא־ןביוא ןופ יוזא םיא ןריטקארט ײז םאװ
 סע סאװ .סיורעד טשינ ךיז טכאמ רע ,שיט סרעטאפ ןײז ײב

 טײקרעכיז רעײז ,טײקגיאור רעײז סע זיא ,אי םיא טריװרענעד
 סאד ,ןײלא ךיז רעביא ןכאמ ײז סאװ ,ןציװ ערעײז ,ךיז ןיא
 טלאװעג ךיז טלאװ סאר יװ ,״סעיװקילער־עילימאפ״ לקנעש
 ,שטיװעקדױ ,רע .ראי טנזיוט עגידרעטײװ ךאנ ףיוא ןטכירנײא

 •עגנא טאה טײצ רעד ןופ םערוטש רעד יװ ,ןעזעג טאה םאװ
 ןױש — ןוא ,ןבעגעג״לםײרט א ײז טאה ןוא עטסערג יד ןעמונ
 טנוה א יװ ןײלא ךיז טאה םאװ ,רע ,׳ןעװעג טשינ ײז ןענעז
 ןפראװראפ ןבאה סעלציה םאװ ,סעילטעפ ןרוד טכײלשעגכרוד
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 •ראפ ןוא טןןהעג םנגעמראפ ןיוש ט§ה םאװ ,רע ;םיא ףקוא

 8 יװ—ןעלק§ש-פאק ןגידלוטיב 8 טימ טאה ,ןריולראפ םנגעם
 םײב טציא--חוטש ןשירעדניק א טכארטאב רענעםקאװרעד

 .סרעמײהנעדאב יד טכארטאב ןזש ןליטש

 ׳נײרא ײז ןיא עבמאב עשיטסיװעשלאב א ףראדאב ןעמ —
 ןײז ןעװעג טלאװ רע יװ ,ךיז וצ טגאזעג רע טןזה — ״ןפר^װ
 .ןרןװעג׳ץלאטש לאמאטימ זיא רע ןכלעװ ףיוא ,עשימ רעדורב

 ׳לוןפ ון רעפ טליפעג טשינ יוזא לאמנײק ךיז ם^ה רע
 .שיט םײב טציא יװ ,קיװעש

 ןעײטש יז סאד ,ןקרעמאב וצ זיא דײר עריא ןופ —
 ץל^טש וליפא ןענעז יז .סומזיװעשלאב םוצ ךעלטנײפ טשינ
 •יװ .םעקיװעשלאב יד ײב רעדירב ײװצ ןבאה יז סאװ ,ףיורעד
 רעײא טימ גנאלקנײא ןיא ןעעדיא עריא יז ןעגמזרב יוזא
 יז םאװ ,ןענזןיצארעפא׳קנאב יד טימ ןײמ ךיא ,עיםעפארפ
 •דױ ײב גרעבםגינעק רענײלק רעד טגערפעג טאה — ?ןבײדט

 ןוא טײצלאמ ןראפ ןענידפא טלאװעג ךיז טאה רע .ןשטיװעק
 .ןשטיװעקדױ טימ ןריזומא וצ םלוע םעד העדב טאהעג טאהי

 ןשיטםילאטיפאק ןפיוא םזיװעשלאב םעד ןיד ךיא ,א —
 ...טנזןרפ

 ?טנארפ ןכלעװ ףיוא —

 •אמיפןןק םעד ךרוד ,עיצאלוקעפש ןופ טנארפ ןפיוא —
 .טלכײמשעג שטיװעקדױ טאה — !םזיל

 זםומזיװעשלןןב םעד ןעגיד וצ םזילאטיפאק םעד ךרוד —
 ןלאמ ןטשרע םוצ ךיא רעה םאד

 טסניד עםיורג א םזיװעשלאב םעד ןןןק ןעמ .םיװעג —
 פא׳טרעפטנע — ,םעמםים ןשיטסילאטיפאק םעד ךרוד ןזײװאב
 רעדא גרעבנעגוה ,סעניטם רעײא ,לשמל ,יװ — ,שטיװעקדױ
 םענראפ ןםיורג ןיא םאד ןעוט ײז ,ונ ,טכעה עסיורג ערעדנא

 ...םענײלק ןיא ,ךיז טײטשראם ,םאד ןעוט ,עגײלק ,רימ
 ?םאד יז ןענײמ יוזא יװ —

 ׳ניא ןײא טײקכעלגעמ יד טיג םעטםים א ןעװ .טושפ —
 טיג רע םאװ ,טידערק ףיוא רעמיטכײר ןפיוקוצפיוא םואודיװיד
 — ןקראמ עזאלטרעװ סימ רעטעפש ײז טלאצאב ןוא ןײלא ךיז
 זטםיכראנאמ א ?גרעבנעגוה רעדא םעניטם זיא םאװ ,אזלא.

 *8 ,טמרגפן מױי זשפ שילש
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 וןקיװעשלאב ןענעז ײז — ? דענאקילפופער א ?טאירטאפ א
 ןא וצ םעטםים ןשיטםילאטיפאק םעד ןריפוצוצ זיא קעװצ רעײז
 ינוא ןענעז ײז .טײקכעלרעכעל וצ עיטארקאמעד יד ,דרוםפא

 ״.!-ןינעל רעזנוא ,לאעדיא רעזנוא ,רעריפ ערעז

 וצ טשינ .ןראװעגףײלפ םעפ ראפ זיא ראםעפארפ רעד
 ,שיט םײפ טפאשלעזעג רעד וצ טדנעװעג ראנ ,ןשטיװעקדױ

 ןלכײמש ןגיאור ןטכאמעג א טימ ןפורעגנא ךיז רע טאה

 ׳אפ טשינ ךאד רע טאה םומזיװעשלאפ םעד ןעניד וצ -
 יזילאטיפאק םעד ךרוד געװ ןטגײלעגפא םעד ןכוזםיוא טפראד
 יװ ,ײמרא עטיור יד — ןרעטנענ ליפ א טאהעג טאה רע ,םומ

 !דנאלשטײד ןיא טשינ ןוא ,רעדירפ ענײז

 טניד רענײא רעדעי .גיאעפ טשינ ךיא ןיפ םעד וצ -
 םיא ןיד ךיא .ןאק רע םאװ ןטםעפ םעד טימ םזיװעשלאפ םעד
 םזיװעשלאפ רעד ןעד ,טנארפ ןשטײד ןפיוא עיצאלוקעפש ךרוד
 ירןזװ א טימ טגאןזעג שטיװעקדױ טאה — ...ןטנארפ ליפ טאה

 .לבײמש ןגידנענ

 ןרעװ טנאקעג טאה םע .טםנרע־וצ ןראװעג ןיוש זיא סאד
 ־טקישעג ןײז טימ טאה גרעפםגינעק רענײלק רעד .םענעגנאמוא
 ןוא טנװא ןרעװש םעד ןריפכרודא ןפלאהעג ריקנאפ םעד טײק

 יעגםיורא טאה סאװ ,ןדײ ןגעװ רעדיװ ,ץיװ א ןפראװעגנײרא
 .טײקרעטײה ענײמעגלא ןא ןפור

 םעד ןיא ןשטיװעקדױ ןטעפעגנײרא םקאמ טזןה רעטעפש
 טײהנזעװגא יד ןצונסיוא טלאװעג טאה רע .לאזיליפש םענײלק
 -ארפ םעד ןרעהםיוא ןעמאזוצ ןלאז ײז ידפ ,רעדורפ ןײז ןופ

 •אפיה רעד עגונפ ןגײלוצראפ ײז טאה שטיװעקדױ םאװ ,טקעי
 עלעיציפא ןא יװ ןעזםיוא טשינ לאז םע ידכ .טלאטשנאיןקעט

 ןײז ןיא ןשטיװעקדױ ןטעפראפ טשינ רע טאה ,ץנערעפנאק
 עװאק זיא סע ואװ ,לאז-ליפש םענײלק םעד ןיא ראנ ,טעניפאק

 .טרעכיורעג לאגעלמוא טזןה ןעמ ןוא ןראװעג-טריװרעם

 ,םעיצקא יד ןופ רעציזאפ-סטײהרעדנימ סלא ,שטיװעקדױ

 ,טגעה ענײז ןיא ןגירקעגנײרא טקישעג יוזא טאה רע םאוז
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 ןרעהוצסיוא ןעװעג־טנאסערעטניא סרעמײהנעדאב יד ראפ ןיא
 .ןגײלוצראפ ײז טאה ,שטיװעקדױ ,רע םאװ ,םיא

 ״רעשירעביש א, רעבא רעכאפנײא ןא ןעװעג זיא סע
 שטיװעקדױ סאװ סאד'^ ,טלאטשנא יד ןעװעטאר וצ טקעיארפ

 .טגײלעגראפ ײז טאה

 יד ףיוא ןײטש טאה קנאב יד םאװ ,טלעג םאד יװ יוזא
 קנאב יד לאז ,זאלטרעװ ןראװעג זיא ,רעזײה יד ןופ ןקעטאפיה
 ,רעיזײה יד ןפיוקפיוא קנאב־רעטסעװש א ךרוד רעדא ןײלא

 ׳טאפש א ראפ ,טלעג סאד טגראבעגסיוא טאה יז עכלעװ ףיוא
 ־ראנ ןרעװ רעדיװ ןלעװ^ןטײצ יד ןעװ ,רעטעפש ,זײרפ ןגיליב
 טימרעד ןוא ןטרעװ ערעכיז ןיא ןבאה ןדנאפ עריא יז טעװ ,לאמ
 יד ןײלא זיא יז םאװ ,םעד ךרוד .ןעװעטאר ןלאטיפאק עריא
 ארומ ןײק יז מאה ,רעזײה יד ףיוא תובוח יד ןופ ןירעציזאב
 יד ןלאצקירוצ ןםײה רעטעפש טעװ גנוריגער יד ןעװ ,טשי.י
 וצ זיא םע יװ) ןטסגיצניװ םוצ טנעצארפ ןםיװעג א ,תובוח
 ןעװעטאר וצ ידכ ,טרעװ־דלאג ןיא רעזײה יד ףיוא ,(ןטראװרעד
 יד ןלאצאב ןײלא ךיז טעװ יז ,סעיצוטיטםניאףקעטאפיה יד
 ןופ ןירעציזאב יד ןײז טעװ יז יא ,םעיצקא עריא טימ תובוח

 .תובוח יד ןופ יא ןוא רעזײה יד

 יד ןעמענ ״מלאטשנא־ןקעטאפיה״ יד טעװ ןענאװנופ —
 ןפיוקוצפיוא ףיוא ןבאה ףראדאב יז םאוו ,טלעג עמום עגיטיונ
 רעד ראפ ךיז טימ ךאד טלעטש ףוס־לב׳ףוס לייװ ,רעזײה יד

 ...זטרעװ ןסיוועג א קראמ־ריפאפ

 ־יה יד זא זןאלפ םעשטיװעקדױ ןײרא עקאט טמוק אד
 ןאק יז ביוא — רעזײה יד ןצעזראפ לאז טלאטשנא־ןקעטאפ

 ־נעדאב יד פאװ ,ןעמאנ ןטוג ןזיולב ריא ףיוא ןעמוקאב טשינ
 ־טאנאמ ףניפ־ריפ א ןעמוקאב ןוא - טציזאב טלאטשנא־רעמײה
 קראמ רעד טעװ טײצ רעד ךרוד ;קנעב יד ןיא טידערק ןכעל
 רעזײה יד ןגירקנײרא טעװ יז זא ,טרעװ ןײז ןיא ןלאפ יװא

 .״!טשינראג ראפ

 טעװ קראמ רעד זא ,ריא טסײװ ןענאװנופ רעבא ,אי, -
 סע ? ןגײטש ראג רע זנעװ רשפא ,טרעוו ןײז ןיא ןלאפ עקאט
 גנוריזיליבאטס רעד וצ ךיז ןרעמנענרעד רימ זא ,ןעמענוצנא זיא

 .טגאזעג ראםעפארפ רעד טאה — ,קראמ פעד ןופ
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 •רעטכעלעג טײרב ןײז טימ טבא^צ ךיז טאה שטיװעקדױ

 רעד זא ,רעמײהנעדאב ראםעפארפ ■ ,עקאט טביולג ריא —
 ׳קנארפטימגנוגידנעטשראפאןא ןרעװ .םריזיליבאטם ^ק קרא*
 ןעיורטוצ א ןא ,תוקזיה״המחלמ יד רעפיא ןײלגםיוא ןא ןא ,ךײר
 ןגעג ךאד זיא םע ? דנאלשטײד ךעלדירפ א וצ טלעװ רעד ןופ

 !ראםעפאדפ רעה רעטרעעג ,גנוגײמ רעײא-

 ?גנונײמ ןײמ יז ןםיװ ןענאװנופ —
 ןיא ןעלקיטרא ערעײא םײלפ םיורג טימ זעל ךיא —
 ןופ גנוריזיליפאטם עדעי״ :גיטכיר ןוא גולק רעײז .״טאלפעגאט,.
 םאװ ,ןפעל ןשימאנאקע ןשטײד ןופ גנוריזילאמראנ עדעי ,קראמ
 טימ ךײלגםיוא ןא ןופ טנעמאדנופ ןרעכיז םעד ףיוא טשינ טור
 -תונכש ײװצ יד ןופ ןעיורטוצ ןגיטײזנגעג א ףיוא ,ךײרקנארפ

 ־רעטנוא םוצ טלײטרואראפ ןא-רעירפ ןופ זיא ,םעיצאנ עגיד
 ןטצעל םרעמײהנעדאפ ר״ד םעד טריטיצ רע טאה — ,״ןײג
 ״אירטאפ רעד ןיא םערוטש אזא ןפורעגםיורא טאה םאװ ,לקיטרא
 ,םאװ ,םאד ןפורנא ריא טנאק — ,םיא ןגעג עםערפ רעשיט

 טאה ?ןעיורטוצ ןגיטײזנגעג א ,טנײה ןעשעג זיא םע ,לשמל
 רעד זא ,ראפרעד ןגראז ןיוש טעװ םעניטם ,ארומ ןײק טשינ-

 .״!ןלאפ לאז קראמ
 ןשטײד ןופ לרוג רעד יװ ,קראמ םעד ןופ לרוג רעד —
 -עװ ןופ רעדא ךײרקנארפ ןופ טנעה יד ןיא טשינ טגיל ,קלאפ.

 יד ןיא ךעלסילשםיוא טגיל לרוג רעד ,שרעדנא זיא םע ןעמ.
 ־אפ טעװ קלאפ עשטײד םאד ןעװ .קלאפ ןשטײד ןופ טנעה
 ,טכאמ ןײק אטשינ זיא ,טלעג ןײז ןריזיליפאטס וצ ןעמיטש

 טשינ זא ,טײצ זיא םע .ןרעטש ןירעד ןענאק םיא לאז םאװ
 ,רעדנעלםיוא יד ךיוא ראנ ,ןםיװ ןופרעד לאז דנאלסיוא ראנ

 טײז ,ןאמרעגנױ !דנאלשטײד ןיא טצעזאפ ךיז ןפאה םאװ
 -אטס וצ טלעג ןײז טמיטשאפ טאה קלאפ עשטײד םאד — ןסיװ
 טעװ ,קראמ םעד ףיוא ןרילוקעפש טעװ סע רעװ ןוא'^ .ןריזיליפ
 ראםעפארפ רעד טאה - זףארטש עטנידראפ ןײז ןפאה דלאפ

 .ןשטיװעקדױ וצ ןאט ןדנעארד א ןיא טגאזעג
 טלעג ןײז ןעמיטשאפ טעװ קלאפ עשטײד סאד טשינ —
 .דראפ רעצראװש רעד טימ ןאמ רעד ראנ״ ,ןריזיליפאטם וצ

 םאד טסע קלאפ עשטײד םאד !ןײמ ךיא״ןעמעװ ,טםייוו ריא.
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 ךיז ענױל םיא .םיא ראפ טקאב ןאמ רעגיזאדרעד םאװ ׳טיורב
 ״עפש רע ,ןרעװ-טריזיליבאטס ל^ז קראמ רעד זא ,טשינ גיפױלראפ
 ^לסקעװ ףיוא ץלא טפיוק רע ,עיצאלפניא רעד ףיוא טרילוק

 ,לםקעװ ףיוא טפיוק םעניטם יװ גנאל יוזא .סע ןםײװ רימ

 ךריזיליבאטס ךיז לאז קראמ רעד זא ,ראפעג ןײק אטשיג זיא
 רעד ךאנ עלא טצנאט דיא ,ךיא יװ יוזא טקנופ ,סע טסײװ ריא

 ...!ךײא ראפ טליפש סעניטס סאװ ,עידאלעמ

 ״עדױ״טםא* רעד זא ,טסואװעג טאה רעמײזונעדאב ר״ד
 זיא ,ראטקאד דעד ,רע סאװ ,םעד בילוצ רעבא .טכער טא.ד

 .ןראװעג־זײב רע זיא ,ןעװעג-טכערעג טשינ
 גנואײצראפ — ,ןאמרעגנױ ,ךײא טעב ךיא ,רימ טגאז —
 טלאװ סאװ .דנאלסור סיוא ךאד טנעז ריא — ,עגארפ רעד ראפ
 טבײרט ריא סאװ ,םעד ראפ ןוטעג םײזורעדניא ךײא טראד ןעמ

 זדנאל ןיא אד
 ןאד ״בײרט״ ךיא סאװ ,ריא טנײמ םאװ —

 ערעײא ראפ ,ונ ?ןקירדםיוא ךיז ךיא לאז יװ ,ונ —
 .ןטפעשעג עװיטאלוקעפש
 ?דנ^לםור ןיא —

 .אי —
 — ,ןסאשעג ראפרעד ךעלנײשראװ ךימ טלאװ ןעמ —

 .גיטולבטלאק שטיװעקדױ טגאז
 סאד .ןראװעג-ןקארשרעד לסיבא זיא רעמײהנעדאב ר״ד
 •רעטיצ א שזא טאה רע זא ,טריקאש םיא טאה טראװ עגיזאד

 .ןבעגעג

 ?דײ א טנעז ריא לײװ ,ראפרעד —

 לײװ ראפרעד ?דײ רעד רעהא אד טמוק יװ ,ןײנ —
 ךיוא טלאװ טנאה ןײמ וצ רעבא .טנאלוקעפש א ןיב ךיא
 זערעדנא ךאנ ןוא גרעבנעגוה א ,םעניטס א טלטײקעגוצ ןעװעג
 אד ןבײרט יז םאװ ,סאד זא ,יז ןענעקרענא ,אזלא —
 טלאװ ןעמ ןכלעװ ראפ ,ןכערבראפ א זיא דנאל ןיא זנוא ײב
 טמוק ריא ןוא ןןםאשעג ראפרעד דנאל ןגײא רעײא ןיא ךײא

 ! ? ןוט םאד דנאלשטײד ןײק
 אד ״בײרט, ךיא סאװ ,םאד זיא דנאלסור ןיא ,אי —

 !ךײא ײב אד טשינ רעבא ,ןכערבראפ א ,יה
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 ?םאװראפ ,ןליײ םעטאג םוא רעבןן —

 ־■׳גער םאד ראנ ,ןכערבראפ םאד ײגאב ךיא טשינ —
 וצ עיצצלוקעפש יד טײקכעלגעמ יד טיג םאװ ,םעטסיס־םגנור
 ןעװ ,ןעגנוגנידאב עגיטיונ יד רימ ראפ טפאש סאױ ,ןבײרט
 טשינ רעזײה יד לעװ ךיא ןעװ ׳ןיט טשינ סאד לעװ ךיא
 רעד טימ ןאמ רעד סע טעװ ,ןוט ערעדנא סע ןלעװ ,ןפױק
 .טײג .ראי־ץראװש רעדנא ןא רעדא ןפיוק דראב רעצראװש

 !ןילרעב ןיא רעזייה ףיוא ץל8 טפיוק םע רעװ ,טעז ,םיורא
 ,ןקאילאפ ,רעדנעלאה ,רעצײװש ,רענאיליזארב ,רענאקירעמא־דיז
 רעײא ראנ ,עיצאלפניא יד ןכאמ רימ טשינ .רענאפאי ,םרעגענ
 יוקעפש עםיורג ערעײא ןופ קורד ןוא לעפאב ןפיוא גנוריגער
 ׳אירטאפא ראפ טנכערראפ לדנאה רעײז טרעװ ײז ײב .ןטנאל
 זא ,םעטםים א ןיא ןײז טשינ ךאד ןאק סע ןוא •טאט עשיט
 -אירטאפ םלא ןרעװ־טכארטאב םענײא ראפ לאז טאט עבלעזיד

 ולייפא זיא רעטײװצ רעד ןעװ) ןטײװצ םעד ראפ ןוא עשיט
 רעטרעעג ,סנגירעביא !ןכערבראפ א םלא (רעדנעלסיוא ןא
 (העוט טשינ ךימ ןיב ךיא ביוא) ךאד ריא טאה ,ראטקאד
 ןופ םעטםיס םאד ראנ ,טרובעג יד טשינ זא, :ןבירשעג ןיילא

 .״רעכערבראפ ןריצודזזרפ ןופ דלוש יד טגארט דנאל

 ־וצמוא ןא טימ טשינו רעביא םיא טקאה ראטקאד רעד
 יוזא ןענעז ןטפירש ענײז םאװ ,רעבירעד לכײמש םענעדירפ

 :(רעלופאפ

 טרידוטש ןסרוק־־ןזרעב יד טאטשנא זא ,סיוא ךיז טעז —
 ?סאד טמוק יװ .ןטפירש ענײמ ראג ריא

 ןיא ךיז ןטלאה וצ יװ ,רעםעב ךימ ןענרעל ײז ,אי —
 ,רימ באה ךיא סאװ ,עיםעפארפ רערעכיזמוא רעלעקנוט רעד

 .ןבילקעגםיוא ,רעדײל
 ?סאד ריא טנײמ יוזא יװ —

 ןטסײה ריא םאװ ,עטרעקראפ סאד טקנופ ןוט וצ —
 זיא רע שטאכ ,ןעלכײמש טזומעג טאה ראטקאד רעד
 ,ראפרעד זיולב טשינ ,ןשטיװעקדױ ףיוא ןעװעג׳טכארבעגפיוא
 סאװ ,ראפרעד רעמ ראנ ,טכערעג ןעװעג זיא שטיװעקדױ לײװ
 ןײז סיוא־טקירד ןוא רעטרעװ ענײז רעביא־טגאז שטיװעקדױ
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 , ׳מא — טײצ רעטצעל רער ןיא טאה ןײלא רע עכלעװ ,גנוניימ

 .טנקײלראפ — ןשינעעשעג יד ןופ קתד םעד רעט

 ןעלקריװ זיא םעטםים רעזנזא זא ,טיוא ךיז טעז ,אי —
 םע ןעװ ,לארעביל ,ןבעגוצ ריא טזומ ,רעבא ראפרעד .טכעלש

 ,םישעמ ןריפםיוא טפארטשאבמוא ריא יװ רעדגעלויוא וצ׳טזאל
 .ןםאשעג ראפרעד ןעמ טרעװ םײהרעדניא ךיז ײב עכלעװ ראפ

 ■טגראזאב ךערפשעג ןופ טײצ עצנאג יד זיא םאװ ,סקאמ
 ׳מענעגנאמוא ןײק וצ ןריפ טשינ לאז םע זא ,רעבירעד ןעװעג

 טציא טאה ,טריזומא םיא טאה שטיװעקדױ שטאכ ,ןטײקכעל
 .ןכאמ עדנע ןא ןוא ךערפשעג םאד ןםילשפא טלאװעג ןיוש

 ראפ זיא ,שטיװעקדױ רעה ,ראפ־טגײל ריא םאװ סאד —
 םאװ ,פיצנירפ םעד ןגעג זיא םאד לײװ ,ראבמעננא טשינ זנוא
 םײב טלעטשעגטסעפ ןבאה טלאטשנא רעד ןופ רעדנירג יד
 טגאזעג רע טאה — זןבעל ןיא קנאבףקעטאפתה יד ןפורסיורא

 .ךעלרעײם

 וטםײה סאד ןוא —
 וצרעד זיא ״טלאטשנא־ןקעטזןפיה רעמײהנעדאב, יד זא —

 טלעג רעײז ריא ןבאה עכלעװ ,ןדנוק עריא ןצישאב וצ ,אד
 ;טיורטראפנזן

 ןעד ריא טעז וןצישאב ײז ריא טעװ יוזא יװ רעבא —
 עכלעװ) טיורטראפנא ךײא ןבאה ײז סאװ ,ןטרעװ יד זא ,טשינ
 עקאט .רעסאװ ןיא ץלאז יװ ןענירעצ (ןצישאב טפראד ריא
 ןעװעטאר וצ עבאגפיוא עטשרע רעײא ךאד זיא םעד בילוצ
 זיא עיצוטיטםניא רעײא ןכלעװ ףיוא ,לאטיפאק םעד ,ןדנאפ יד

 .טעדנירגעג

 ,זיא עבאגפיוא רעזנוא סאװ ,שטנעמ רעגנױ ,ונ ,ונ —
 •עג׳גידלודעגמוא ןיוש םקאמ זיא — ,רעסעב ןײלא רימ ןםײװ

 רע םיראװ .רעײפ סאד רעדורב םעד טפאכעגסיוא ןוא ןראװ
 ,ןםעגראפ טשינ ךיז לאז רעדורב רעד זא ,ןעװעג׳טגראזאב זיא

 ןײז ןגעג זיא םע לײװ ,ןעשעג טשינ ןפוא׳ןיאב ףראד םאד ןוא
 טגאז—,יז ןרעה - .(ןביולרעד ךיז םע ןאק ,םקאמ ,רע) עדריװ
 טײקכעלרעײפ רעםיװעג א ןיא גידנענאטאב ,ןשטיװעקדױ וצ רע
 •נוא ראפ ןטכארטאב רימ םאװ ,ריא טםיױו — ,רעטרעװ ענײז

 ןעמאנ ןטוג םעד ןטיהוצפא זיא םאד ?עבאגפיוא רעטשרע רעו



 ו? )1 0 ו ל ש 120

 •נוא ןכלעװ ףיוא ,טנצמאדנופ רעד זיא סןזד ,עמריפ רעזנוא ןופ

 ״אק עריא ,ןדנאפ עריא ןענעז סאד .טײטש עיצוטיטסניא רעז
 עגוצ רע טאה) ריא .ןײטשראפ טשינ םע טעװ ריא !ןלאטיפ
 עמריפ ענצגײא ןײק טאה (לכײמש ןשירעיצרעד־טוג טימ טגײל

 !ןטיהוצפא סאװ טשינ ריא ט§ה םעד ךרוד ,טאהעג טשינ

 טנײמ ריא זגאט רצגיטכצנ 8 — זעמריפ זיא סאװ —
 נא יז טצװ לאמראנ קירוצ ןרצװ טעװ טלצװ יד ןעװ ,עקאט
 ״ןײטש ןצרעפ׳טרעדנוה׳ןצגײנ ןיא זיא יז ואװ ,טרגןד ןופ ןנײה

 ? ןבילבעג

 .טניוטשרעד טקוקעגנא ךיז ןבאה רעדירב יד

 ,ןכארפש ענעדישראפ ןדער רימ זא ,םיוא ךיז טעז םצ —
 רעה ,ג^לשראפ רעײא .ןײטשראפ טשינ לאמנײק ךיז ןלעװ רימ
 •אב םקאמ ט^ה טימרעד — ו ראבמעננא טשינ זיא ,שטיװעקדױ

 .לוטש ןײז ןופ ןביוהעגפיוא ךיז רעמײהנער

 ראפ ךיז ןכאמ ײז רעדא ,ןטאידיא ןענעז ײז רעדא —
 ׳עקדױ טאה — זרימ ןא טפצשעג םאד ןוטוצפא ידכ ,עכלעזא
 טשינ ײז טעװ סאד — ,בײװ ןײז וצ טגאזעג רעטעפש שטיװ

 נרעזײה עשירעמײהגעד^ב ןפיוקפיוא ףראד ןעמ .ןעגנילעג



 ״ט^אטשכא־ןקעטאפיה רעמדיהכעדאב״ יד

 ,״טלאטשנא־ןקעטאפיה רעמײהנעדאב״ יד ,זיוה סאד

 ׳ר ,םרעמײהנעדאב עגיטנײה יד ןופ עדײז רעד טעדנירגעג
 .ײהר יד ןופ ,ערעדנא ליפ יװ ,ןעמוקעג זיא רע .בײל־לאומש

 ־טכא ןום עיצולאװער רעד ךאנ ןילרעב ןײק ןצניװארפ עשינ
 .נוא זיא יז םאװ ,םעד ףיוא גידנקוק טשינ ,ראי ןטםגיצרעפ־ןוא

 א — ןגלאפ עריא טאהעג ךאד יז טאה ,ןראװעג־טקירדרעט
 רעד ןופ םישדח־גינאה ענעי ןיא .ןראװעג־ןריובעג זיא טײצ עײנ
 יד סאװ — עיצאפיסנאמע עשידײ יד ןעװ ,עכאפע רעלארעביל
 ןבאה ןדײ יד טימ ןעמאזוצ דנאלשטײד ןופ רעטסײגו־סטײהײרפ
 ןבאה ,ןכעלקריװראפ וצ ןביוהעגנא ךיז טאה — טפמעקעגםיוא
 ןצניװארפ רעשירעמאפ ןוא רענזיופ רעד ןופ ,עשינײהר יד ןופ
 ןופ טאטשפיוה רעד ןיא ןדײ ןסאמ ןעמארטשוצוצ ןביוהעגנא
 ־נוא ךײרטסע רעביא גיז םעד ךאנ טאה עכלעװ ,גינעק ןשיםײרפ
 ןעגנאפעגנא רעלצנאק םענרעזײא ןופ טפאשרעריפ רעד רעט
 ־יזער יד םלא ךיז ןטעבראוצסיורא ןוא ןגײטש וצ ךיוה רעײז

 ...ךײר ןגיטפנוקוצ ןוא ןגידנעטראװרעד ןופ ץנעד

 ־עג זיא רעמײהנעדאב בײל־לאומש ׳ר ןופ טפעשעג םאד
 ־נעדאב יד .סדילאם א רעבא םנדײשאב א בײהנא ןיא ןעװ
 עטשרע עריא טלעטשעג גיטכיזראפ רעײז טאה טלאטשנא־רעמײה
 ־ןםירעגטימ רעבא יז זיא דלאב .ןדאב םעײנ םעד ףיוא טירט
 יד ןופ בײהנ^ ןיא .טײצ רעד ןופ םארטש םעד טימ ןראװעג
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 ׳פיוא םײב ,ןזיוצנארפ יד רעביא גיז םעד ךאנ ,ןראי רעגיצכא
 רעײז צירטםודניא עשטײד יד זיא ,ךײר ןשטײד ןופ גנואװש
 רעםיורג רעד ןופ טײצ יד ןעװעג זיא םע .ןעמוקעגפיוא םיורג
 טאיד ךײר עגנױ םאד .גנוקעדטנא רעשימעכ ןוא רעשירטקעלע
 ׳נםקאװ רעדעי ראפ שיטסירעטקאראכ זיא םאװ ,טעפמיא ןא טימ
 יז .ןעגנוגנידאב עײנ יד וצ ךיז טםאפעגוצ דלאב ,טםארק רעד
 ךרוד ײז טיובעגסיוא ,ןטגעטאפ עשידנעלםיוא ןבראװרעד טאזז
 טאוד עירטםודניא עשטײד יד ןוא ,טפאשנםיװ רעשטײד רעד
 ףיוא רעדנעל ערעדנא עלא ןגאידעביא ןוא ןםקאװ ןעמונעג
 ךיז ,ךעלדנעטשראפ ,ןבאה ןעמאזוצ ריא טימ .טנעניטנאק םעד
 ־אב ןבאה טעטש יד ןוא עירטםודניא יד .טעטש יד טלקיװטנא
 ־ניא יד ףיוא ןכוז ןעגנאגעג םע ײז ןענעז ,טלעג ןבאה טפראד
 •עמא ןיא ןטנארגימע עשידײ־שטײד יד .סעזרעב עלאנאיצאנרעט

 ־נוא רעד דאנ דנאל עײנ סאד טקעדטנא ןבאה עכלעװ ,עקיר
 ־רעפ־ןוא־טכא ןיא עיצולאװער רעשטײד רעד ןופ גנוקירדרעט
 ־נא םיורג וצ ןעמוקעג עקירצמא ןיא דלאב ןענעז ,ראי ןטםגיצ
 טשינ ןלײטרואראפ םוש ןײק ןבאה דנאל םעײנ םעד ןיא .ןעז
 ןפאשעג טאה עקירעמא ןופ ןםקאװ םאד .ײז ןגעג טריטםיזקע
 ־עגנײאטימ ןענעז ײז .ןטײקכעלגעמ עטצעגערגאבמוא ײז ראפ
 רעדנגײטשפיוא רעד טימ ןסקאװעגנעמאזוצ ןוא ןראװעג־ןטכאלפ
 ־קנאב םעד ןיא — רעבא רקיע רעד ,צקירעמא ןיא עירטםודניא
 ,ןעװעג זיא ןוא טנעקעג טוג ןבאה ײז םאװ ,דגאל ןופ ןזעװ
 רעײז ןבאה ײז .עיסעפארפ עלענאיצידארט רעײז ,ןגאז־וצ־יוזא
 טלעטשעג דלאב םוטכײר רעײז ןוא גנולעטש רעײז ,גנוראפרעד
 טימ ךיוא זיא עכלעװ ,םײה רעטלא רעײז טפאשטײרעב ןיא
 ריא ןיא םיואראפ ןטערטעג ,עקירעמא יװ ,טירט־ןזיר עכלעזא
 ־עמלגער א ןטלאהעגנא ןבאה ײז .גנולקיװטנא רעלעירטםודניא
 •םטפעשעג ןוא תוחפשמ ערעײז טימ רעקראפ ןטבעלאב ןוא ןגיס

 ןענעז ײז .דנאלשטײד ןיא טזאלעגרעביא ןבאה ײז םאװ ,דנײרפ
 ײװצ יד ןדנובראפ טאה םאװ ,װרענ רעגידעבעל רעד ןראװעג
 ןשיװצ .רעדנעל עדנםקאװ אפמעט ןלענש־טםכעה ןיא ,עגנױ
 ־םיוא ןא ןעגנאגעגנא לאמטסנעד זיא קראי־ױנ ןוא טרופקנארפ
 ־ןשטנעמ ןיא ךיוא ראנ ,ןטרעװ־טלעג ןיא ראנ טשינ ,שיוט
 טימ טלדנאהעג ןבאה ןילרעב ןוא םײהנאמ ,טרופקנארפ ...ןטרעװ
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 רענאקירעמא סאװ ,סענאב ,סעיצקא ,ןריפאפ־טרעװ רענאקירעמג?
 ןעגננמענרעטנוא־עירטסודניא ענעמוקעגפיוא עײנ ךיוא ,טעטש־
 עפארײא עוױטאװרעסנאק םאד עכלעװ וצ ,טזאלעגםיורא ןפ^זד:
 ׳יטסירוטנאװא רעד וצ ללכב ײם ,ײז וצ ײס - טציא זיב טאזו
 ׳ראפ ...ןזיװעגםיורןן ןעיורטוצ גינײװ-עינאלאק׳עיצןןרגימע רעש
 ןראװעג׳טלדנאהעג סעזרעב רענאקירעמא יד ךיוא זיא ,טרעק
 עכלעװ ,טעטש עםיורג עשטײד ןופ סעײלגא ,סעיצאגילבא טימ
 וצ ןביוזועגנא ןבאה קנעב עשינאקירעמא עשטײד־שידײ יד
 עיצארגימע עשטײד־שידײ יד זא ,ןגאז ןאק ןעמ .ןטײרפשראפ
 ןשיװצ ןאעקא םעד ךרוד ןפראװעג קירב א. עטשרע יד טאה
 זיא טפעשעג ןוא לדנאה ןיא ראג טשינ .עפארײא ןוא עקירעמא
 ןוא עקירעמא ןשיװצ ןעגנאגעגנא רעקראפ דעגידעבעל רעד
 ־שידײ יד ...טולב ןוא ןשטנעמ ןיא ךיוא ראנ ,דנאלשטײד
 ־עמא ןײק טקישעגפארא ןבאה טײל־םטפעשעג ,ןריקנאב עשטײד
 טראד ,ןענרעל וצ טפעשעג עשינאקירעמא םאד ןיז ערעײז עקיר
 ,ןלאפיצגירפ יד ןופ רעטכעט יד טימ טאהעג־הגותח ײז ןבאה
 עגידםוחי םיוא םמערײא ףיוא טעשטשאלעג ךיז ןבאה עכלעװ
 ־עג׳ןדנובראפ ײז ןענעז יוזא ,םײה רעטלא רעד ןופ תוחפשמ
 רענאקירעמא טימ ןוא טפעשעג רענאקירעמא פעד טימ ןראוז
 טײל־םטפעשעג עשיגאקירעמא־שידײ עכײר ,רעדיװ ןוא .םיכודיש
 ןרידוטש רעטכעט׳ןוא־ןיז ערעײז טקישעג ןבאה ןריקנאב ןוא
 תוחפשמ ןיא טאהעג־הנותח טראד ןוא םײה רעטלא רעד ןיא

 ...ןבילבראם ןיוש טראד ןוא ןײר^

 טשינ טאה רעמײהנעדאב בײל׳לאומש ׳ר דעטלא רעד
 ,רעדילאס א ןאמ א /׳טפעשעג רענאקירעמא״ ןופ ןטלאהעג
 ,ןשטנעמ וצ ןעיורטוצמוא לםיב א טימ ,רעגיטכיזראפ א רעײז

 ־אער רעד .וױטאװרעסנאק רעײז טפעשעג ןײז טריפעג רע טאה
 ליפיװ ,עכאפײרד סאד ןײז־טרעװ טזומעג ט§ה דנאטשנגעג רעל־
 קנאב׳ןקעטאפיה ןײז םאװ ,האװלה יד ןפארטעגנא טאה סע
 ןזאל טלאװעג טשינ ךיז טאה רע .ףיורעד ןבעגעגםיורא טאה
 ■ראפ ךיז טימ טאה עקירעמא סאװ ,געװ ןרעכיזמוא םעד ףיוא
 םעד ןעיורטראפוצנא ןבעל ןײמ ארומ באה ךיא״ .טלעטשעג
 רע טאה — ״?ןעיורטראפגא טלעג ןײמ ךיא ןאק יוזא יװ ,םי
 ׳אב״ רעד ןופ רעלעפ רעטשרע רעד ןעװעג זיא םאד .טגאזעג
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 שקנערשאב ךיז טאה קנאב יד .״םלאטשנא-ןקעט^פיוד רעמײהנעד
 •״ןטרעװ עלאער, ףיוא טלעג ןפעגעג ראנ טאה ,טיבעג ריא ןיא

 ׳נאק םלא ןעמאנ ןטוג א ןעמוקאב קנאב יד טאה רעבא דלאב
 עטרינאיםנעפ ,ןשטנעמ ןוא ,טלאטשגא עדילאם ,עװיטאװרעס
 ׳פא ןבאה עכלעװ ,רעציזאב-טוג ןופ תונמלא ,עטמאאב עכיוה
 ,ןגײלנײא רעכיז טלזןװעג םע ןוא טלעג עלעםיב א טראפשעג
 ,״טלאטשנא׳ןקעטאפיה רעמײהנעדאב״ רעד וצ טכארבעג םע ןבאה

 םוצ ןוא טײהרעכיז רעטסעב רעד וצ ײז ראפ םע לאז יז זא
 ,ןגראבםיוא ןצונ ןטסכעה

 ןוז ןײז רעטנוא טשרע ןראװעג טפעשעג טאד זיא סיורג
 ,ףלזןדור .כרעמײהנעדאב עגיטציא יד ןופ רעטאפ רעד ,ףלאדור

 עלא ןסעזאב ט^ה ,טפעשעג ןופ שרױ רעשיגרענע רעגנױ רעד
 ־פיוא ןופ טײצ רעד ןופ ,טײצ ןײז ןופ תונורסח ןוא תולעמ
 ןײז יװ טקנופ .ןראי רעגיצנײנ יד ןיא דנאלשטײד ןדנגײטש
 טאהעג־ביל ,װיטאװרעםנאק ןוא דילאס ןעװעג רע זיא רעטאפ
 טאהעג ןיוש טאה רע רעבא ,געװ ןרעכיז א ףיוא ןײג וצ
 ־נוא ראפ קערש עגיטסגנא יד ןוא טײקכעלנײלק יד ןריולראפ
 ןופ טכארבעגטימ טאהעג טאה רעטאפ ןײז םאװ ,ןעגנומענרצט
 ׳ײלק םעד םיוא ןוא טאטש־ץניװארפ רעשינײהר רעגײלק רצד
 יוזא רעמ טשינ טאה רע .טריפעג טאה רע סאװ ,טפעשעג םענ
 טאה רע םאװ ,טאנקנאב ןדעי טלטרצצעג ,טקאנקעג ,טפאטאב
 קראמ ןדעי ץכא ןא טימ ןוא ץכערק א טימ רעדא ,ןצמוקאב
 טשינ טאה -ע ...ןוט םע טגעלפ רעטאפ ןײז יװ ,ןבעגעגפא
 עגיטכיזצרוק ענײז וצ טריפעגוצ עבטמ ענעדלאג ערעי רצמ
 ,גנאלק םצד טװאורפעג ,ןטײז עדײב ןופ טקוקאב ןוא ןגיוא

 ׳עגכאנ טשינ ןיוש האװלה רעדצי ײב ;ןײצ יד טימ ןםיבעג
 רע ןעמעװ טימ רוד ןטײװצ מוצ זיב טנרקחעגכאנ ,טשראפ
 ,ךודיש א ײב יװ ,ןײרא ןעגנודניבראפ עכעלטפעשעג ןיא טײג

 ־עגרעביא ראנ טאה רע ,ןײנ .ןוט םצ טגצלפ רעטאפ ןײז יװ
 סנטײװרעד ןופ ךיז ןטלאה וצ ן פיצנירפ ןײא רעטאפ ןופ ןעמונ
 רעבא .גנומענרעטנוא רעדילאם טשינ ,רעװיטאלוקעפש רעדעי ןופ
 ׳וצסיוא טפעשעג םאד ןבירטעג דלאב םיא טאה עיגרענע ןײז
 ׳ײהנעדאב רעטלא רעד זא ,םײרג ןוא סאמ אזא ןיא ןטײרפש
 ,,קערש ראפ טרעקעגרעביא ןעװעג רבק ןיא ךיז טלאװ רעמ
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 עיגרענע ןײז ןיפ ךאנ רעבא רעמ ...טנאקעג טלאװ רע ןעוז
 .ידנגאי רעד טפעשעג סאד ןרעטײרבוצםיוא ןבירטעג םיא טאה
 טבעלעג טאה רע רעכלעװ ןיא ,טײצ רעד ןום אפמעט רעג
 ױו ןסקאװעג זיא ,טרעדנוהראי ןגיר^פ ןופ עדנע וצ ,ןילרעב
 ריפ עלא ףיוא טײרפשעגםיוא ךיז טןןה ןילרעב ,ןװײוד ףיוא
 יד ןעמוקעג עדאמ רעד ןיא ןענעז ״טסעװ״ רעד ןיא .ןטײז
 ןביוהעגנא ךיז ןבאה סאװ ,ןעםארטש-ןעעלא עטײרב ןוא עםיורג,
 םאדנעטשריפרוק םוצ זיב ,עכריק־סינכעדעג רעד ןופ ןדײנשסיוא
 רעגיצפײל רעד ןיא ,טאטש רעד ןופ םורטנעצ ןיא .םיורא
 .עג עכיוה ענעעזעג טשינ ךאנ לאמטםנעד זיב ןעגעז ,עםארטש

 ץאלפירעדנאםקעלא םעד םורא .ןראװעג׳טיובעגפיוא םעדײב
 עצנאג .ןלאטראװק־רעטעברא עײנ ןסקאוװצםיוא ןביוהעגנא ןבאה
 ־עז ירעזײה .ןטראגרעיט םעד םורא ןענאטשעגפיוא ןענעז ןטנגעג.
 רעײז ןיא ןגיטשעג ןענעז רעצעלפ ,ןעמאװש יװ ןםקאװעג ןענ,
 •עג טיובאב ןילרעב סאד זיא לאמטסנעד .טכאנ רעביא זײרב

 ־ײװגנאל ׳ יגאטײװ־פאק" זיב ,עכעלמײהמוא ענעי טימ ןראװ
 יוזא ךיז טנכײצ ןילרעב ןייא ראנ עכלעװ טימ ,םעדײבעג עגיל
 -יפמא׳ןשינאיעפמאפ םעד ןיא ןעװעג זיא ץלא •םיוא םאזיורג

 סאװי- טבעלעג^ טלאמעד טאה ןעמ ןכלעװ ןיא ׳ליטם ןשיר
 ןא .,ןעמוקאב וצ טלעג ןײז ראפ רעמ םאװ ,ןעעזוצנא רעמ
 יד ןיא יוזא ,מיור ןיא טײקשירעדנעװשראפ עטרעהרעדמוא
 יד ןופ ןעגנוטאטשסיוא עכעלרעםיוא יד ןיא יװ ,עכעלרעניא
 ןסמיזג עקיד עכעלמייהמוא טימ ,רעדלעפ יד יװ ןבוטש ,רעזײה
 עגידנעלדניװש ,ןעלקניװ עגילײצמוא ,סנקלאב עשלאפ ,טקעדאב
 ןקע עלא ןופ ןבאה סמערוט עטעטכירעגפיוא ןוא ןענאקלאב
 ףלעװצ-ןעצ ןופ - סיורג יוזא ןעגנוניואװ יד .טצראטשעגסיורא,
 ןטאדלאס ןקלופ עצנאג טנאקעג טאה ןעמ עכלעװ ןיא ׳ןדעמיצ
 ,ןליופנא הרוחס ןופ ןרעגאל עכעלמײהמוא רעדא ןריטראװקנײא
 רעד יװ יוזא ןוא .ןעװעג-טמיטשאב עילימאפ ןײא דאפ ןענעז
 רעד ךױא יוזא ,גנוניואװ רעד ןופ רעטקאראכ רעכעלרעניא
 ןשיעפמאפ ןיא ןטלאהעג ,ןליטס ןופ לבב א זרעכעלרעסױא
 רעמ סאװ .םנאסענער ןופ עגאלײב רעכײר א^ טימ ,אקאקאי
 ןא ,סרעפרעקףזיר עגיטכעמ ׳.ןלאפוצסיוא רעמ םאװ !ןעעזוצנ§
 ןוא ןכאדקעגםיורא טנעװ יד ןופ ןענעז ,גנוציטשרעטנוא רעדעי
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 19עק ערעײז ףױא ,םעצײלפ עטרילוקםזמ ערעײז ףיוא ןבאה

 ןצעמע זיא םע ןעװ ׳לאמ םעדעי .ןטלאהעג ןסמיזג ערעװש
 ךיז ןעניפעג וצ רעדא םמיזג אזא ןײגוצײבראפ ןעמוקעגםיוא
 ןקירדרעטנוא טנאקעג טשינ רע טאה ,ןאקלאב אזגן רעטנוא
 רעצנאג רעד טלאפ טא זא ,המיא ןופ ליפעג םאד ךיז ןיא
 ״ײלפיסנעמעװ ףיוא ,ןזיר יד םיראװ ...ףױרא םיא ףיוא םמיזג
 טאהעג טשינראג ףיוא ךיז ןבאה ,ךיז טניפעג עסאמ יד םעצ

 .טפול רעליוה רעד ןיא ןעגנאהעג ןענעז ײז ,ןציטש וצ סאװ
 רעשירענילרעב־שיפיצעפם רעכעלמײהמוא רעד ןופ לײט א
 ףױא ״טלןןטשנאףקעטאפיה רעמײהנעדאב״ יד טאה רוטקעטיכרא
 טאהעג טאה רעמײהנעדאב ףלאדור םיראװ .ןםיװעג ריא
 טפאשנדײל יד ,ןבעל ןײז ןיא טפאשנדײל עסיורג ןײא
 ןײגכרודא טנאקעג טשינ טאה רע :ןעיוב וצ - טײצ ןײז ןופ
 ףפיה טשינ ךיז לאז םאװ ,דלאװ א ,דלעפ א ,ץאלפ ןגידײל א
 רע עכלעװ ,ןדליבםױא םאג א ןופ ןאלפ א וצ פאק ןײז ןיא
 םיא טאה עיגרענע ןײז .רעזײה טימ טלעטשאפ ןוא טקעדאפ
 ״ירעמײהנעדאב יד .טײקגיטעט וצ ןפײרטנא ןײא ןיא ןטלאהעג
 רעד סאװ ^טלעג מימ טמעװשרעפיא ןעװעג זיא טלאטשנא עש
 גנואװשפיוא ןטדניװשעג־יוזא םעד ןופ דנאטשליואװ רעגידנםקאװ
 ןיא זיא לײט א ךיוא ןכלעװ ןופ ,ןפורעגסױרא טאה דנאל ןופ
 ןופ טלעג םאד טצונעגםיוא טאה רע .ןםאלפעגנײרא קנאפ ןײז
 ,ןלאטראװק ןעיופאפ ,רעצעלפ ןפױק וצ ףיוא ןטנעילק עגײז
 ־וקנא ןצניװארפ עלא ןופ םארטשוצ םעד ןופ דלאב ןענעז סאװ
 ־עגנא גנורעקלעפאב רעגידנסקאװ רעד ןופ ,ןשטנעמ עגידנעמ
 ״ײה״יד טאה קנאב יד .ןראװעג׳טגיואװאפ ןוא טצעזאפ ,טלופ
 ..ןטנעילק יד וצ ןפעגעגפא ײז טאה יז ,ןטלאהעג טשינ רעז
 ״רעטילימ עטרינאיםנעפ ,עטמאאפ עכיוה עטנידעגםױא ,עטלא
 •־עג ןפאה עכלעװ ,רעפרעד יד ןופ םיצירפ עטריטנער ,טײל

 ןעגעז ^ ,ןגײלנײרא ״ןטקעיפא״ ערעכיז ןיא טלעג רעײז טלאװ
 קנאב יד .״טלאטשנא־ןקעטאפיה רעמײהנעדאב״ רעד וצ ןעמוקעג
 תובוח יד ןטלאהאפ זיולב ןוא רעזײה יד טזאלעגפא ײז טאה

 .רעטיג עגידנעײטש יד ףױא

 ■־טאװירפ ןײז ךיוא טריפ יוזא ,טפעשעג ןײז יװ יוזא
 ןיא װיטאװרעסנאק :רעמײהנעדאב ףלאדור רעה רעד ןפעל
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 ץטיהעגפו^ גנערטש זיוןו םאד !טסײג ןיא לארעביל ,פיצנירפ
 ןטלאהעג ,ןרעטלע ענײז ןופ עיצידארט רעטנשריעג דעד טיול
 .םיגהנמ עלענאיצידארט עםיװעג ןיא ,הנומא ןײז ןיא טםעפ ךיז

 לאמטםנעד טאה סאװ ,דמש ןגעג ןעװעג זיא רע ראנ״טשינ
 ןטײרפשראפ וצ ךיז ןפױהעגגא עכאפע רעלארעביל דעד ןיא
 ןא ןופ תונשקע רעצנאג רעד טימ ראנ ,סעילימאפ עשידײ ץא
 הלפ יד זא ,ראפרעד טלעטשעגנײא ךיז דעמײהנעדאפ ןטכע
 יז רעדײא ,ןײז׳רײגמ רעירפ ךיז לאז םקאמ ןוז ןײז ןופ
 טמאטשעג טאה יז שטאכ ,החפשמ ןײז ןיא ןעמונעגפיוא טרעװ
 ־מאה ןופ עילימאפ רעשיטנאטםעטאדפ רענעעזעגנא־טוג א ןופ
 ,ןופרעד טגאזעגפא ןרעטלע עריא ךיז ןפאה פײהנא ןיא .גרופ
 טאה ךעלדנע .עידעגארט א ײפ ןטלאהעג טשינ ריש טאא םע
 עריא וליפא ,עגינײז סאד טריפעגםיוא רעמײהנעדאפ ףלאדור
 ׳יא לאז רעטכאט רעײז זא ,ןעמיטשוצ טזומעג ןבאה ןרעמלע
 ־הנותח ןענאק 'וצ ידפ ,״ןאיםעפנאק״ רעשידײ רעד וצ ןײגרעפ
 ׳נעדאפ ףלאדור ,א .דעמײהנעדאפ ןכײר ןופ ןוז ןראפ ןבאה
 ןריפיצםיוא^יוזא יװ ,טםואװעג ןוא ןליװ טאהעג טאה רעמײח
 טימ — טפעשעג ןײז יװ ,טריפעג זיוה ןײז טאה רע .ןליװ ןײז
 ״טעװארפעג ןענעז סטכאנוצ׳גאטײרפ ןדעי .טנאה רענרעזײא ןא
 סיורג טימ ,ץנאלג ןגידתפשי^ןיא ןטנװא׳עילימאפ יד ןראװעג
 ״פא ,רעכאװש ןיוש םגה ,טנײה ךאנ טרעװ םאװ ,לאיגאמערעצ
 ־פיוא רעגנערטש רעד רעטנוא ,זיוה ׳םקאמ ןוז ןײז ןיא ןטיהעג
 וצ ,ךעלדנעטשראפ ,טגנאלאפ טאה ןעמ .הנמלא ןײז ןופ טכיז
 ײװצ .רעגידערפ ןוא ראכ־לגרא טימ לפמעט ןטרימראפער א
 ןוא הנשה־שאר ,ןטײקכעלטםעפ עםיורג יד וצ ראי ןיא לאמ
 ,סרעדגיליצ יד ץא לפמעט ןיא ןעגנאגעג ןעמ זיא ,רופיפ־םױ

 -ײפ עלעיציפא עסיװעג ײפ לאמטפא ,רעײטש־עדנײמעג טלאצעג

 ןץלא זיא םאד .ןאיסעפנאק עשידײ יד ןטערטראפ ןטײקכעלרע
 עגירעפיא סעלא .טגידנעעג םוטנדײ ןײז ךיז מאה םעד טימ
 טימ רעפא ,לארעפיל ;טײצ רעד ןופ טמײג ןכאנ ןעװעג זיא
 -ירמעגרעפיא ,ליפעג ןשיטאירטאפ םצנעפיוורעגרעפיא ןקראטש א

 ,עכעלמײהמוא ןא .טרעװ םענעגײא ןיא גנודליפנײא רענעפ
 טײקםיורג םדנאלשטײד ;ופ גנופײרטרעפיא עקידנגאזנא-טכעלש
 רעשיטמיאאגע ןא ,טלעװ רעד ןיא גנולעטש רעגיטכעמלא ןוא
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 ־ןקעטש זיא םזילזןרעניל רעשטײד רעד ןכלעװ ןיא ,םזיניװאש
 ךײלג ןנאה ןדײ יד ם^װ ןזא ןטײצ סקראמםיב טניז ןבילבעג
 ךאנ רשפא ןזא טכאמעגטימ גנתעקלעפאב רעגירעביא רעד טימ
 ,םעד בילוצ ןעודעג זיא סאד ...ןבירטעגרעביא ראה ןײא טימ

 רעכיז ןצנאגניא ןעװעג טשינ ךאנ זיא ןדײ דוד רענעי לײװ
 ־עג טשינ טומ םעד ך§נ ןוא טײהײרפ רענענואװעג רעד טימ

 .ןעמענוצנא גנולעטש ןוא גנונײמ ענעגײא ןא טאה

 טאה רעמײהנעדאב ףלאדור זא ,ןגאז טשינ ןאק ןעמ
 ןוז ןטםטלע ןײז גידנעמיטשאב ,לאװםיוא ןכעלקילג א טכאמעג
 ןוטעג סע טאה רע .טפעשעג ןיא רעגלאפכאנ ןײז םלא סקאמ
 ־נירפ ןכעלטפעשעג םיוא רעדײא ,עיציד^רט׳עילימאפ םיוא רעמ
 ׳םיוא ןוא טײרבעגראפ ןוז ןײז טאה רע ,ךיז טײטשראפ .פיצ
 זיא סקאמ ןוז רעטםטלע ןײז .ןגעװ־םטפעשעג ןראפ טעדלינזעג
 רעטלא רעד ,סע רע טאה ןוטעג .ןעװעג־גיאעפ טשינראג וצ

 רעד זא ,םארגארפ ןטגיטראפעגסיוא ןײז טיול ,רעמײהנעדאב
 ןיא רעטאפ ןופ רעגלאפכאנ רעד ןײז ףראדאב ןוז רעטםטלע
 ןעװעג זיא סקאמ .םינינע־םטפעשעג יד ןיא ןוא החפשמ רעד
 ׳נעלקאװ וצ ,טםואװאבליצ גינײװ׳וצ ,רעטקאראכ ןיא ךאװש׳וצ
 ־אפ ןײז ןלעטשנגעגטנא ךיז לאז רע זא ,ןליװ ןײז ןיא גיד
 ןפיוא ןבעל א ןופ טמולחעג רעמ טאה םקאמ .גנומיטשאב םרעט
 ןוט־גונעג ןענאק גנוגײנ עכעלטראפם ןײז לאז רע ואװ ,דנאל
 ׳עג זיא רע רעכלעװ ןיא ,יורפ רעכעלטסירק ןײז טימ ןעמאזוצ
 ןיא ןוטעג טאה סקאמ .ןרעיוא יד רעביא זיב טבילדאפ ןעװ
 םע טאה רע .טנעקעג טאה רע םאװ ,עטסעב םאד טפעשעג
 .טיובעגםיוא רעטײרב טשינ ,טלקיװטנא טשינ רעמײװ רעבא

 ןטנגעג ןיא טיובעג ןבאה ,עגידװעריר רעמ ,םעמריפ ערעדנא
 ׳עג ,םאדנעטשריפרוק ןדנגײטשפיוא םעד ןיא ,ענרעדאמ רעמ
 ׳קעטיכרא רעכאפנײא ןא טימ ךיוא ןוא שימאנאקע רעמ טיוב
 םיא ײז ןבאה ,ןטײקכעלמעװקאב רעמ טימ טרעכײראב ,רוט
 ׳עג ןיא טימעג ךיז טאה ןוז רעד .טגאיעגרעביא טײװ עקאט
 רעבא םיא זיא םע ,עיניל סרעטאפ םעד ןטלאהיצנײא טפעש
 טפאשרעריפ ןײז רעטנוא טאה טפעשעג סאד .ןעגנולעג טשינ
 ןסיוטשעגסיורא םע ןבאה סעמריפ ערעדנא .גנאגקירוצ א ןטילעג
 רעחיטאװרעםנאק רעטוג רעד זיולב .רעטרע ענעעזעגנא יד ןופ
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 טאה ,תורוד ײװצ טניז טאהעג טאה קנאב יד סאװ ,ןעמאנ
 ןטימ ןעמאזוצ ןראװעג׳טלא ןענעז סאװ ,ןדנוק יד ןטלאהצגנייא
 .ןגאלנײא ערעײז ןשיוט וצ טאהעג־ארומ ןבאה ןוא טפעשעג

 א יװ ,ןימאלוגער ןטלא םעד טיול טריפעג ךיז טאה קנאב יד
 ענײז ןופ טצישעג ,עטעראק רעטלא ןײז ןיא טפיול סאװ ,ךײט
 רעד טימ ןדנובראפ ןעװעג ןענעז עכלעװ ,רעפלעהטימ ײװצ
 ־עק יד ןופ ,ןא ןטײצ ״סרעטאפסארג״ ןופ ךאנ גנומענרעטנוא
 ״עטש יד) ״החפשמ״ ראפ טנכערעג ךיז ןבאה עכלעװ ,סרצבסגיג
 וצ ןטאט ןופ ןעגנאגעגרעביא זיא ףליהעג ןטשרע ןופ גנרל
 סאד ,ןראװעג־טכאמעג טשינ ןעגצז ןטפעשעג עײנ ןײק .(ןוז
 ןצנאגניא טפאשרעריפ ׳פקאמ רעטנוא זיא רעזײה ןופ ןעיוב
 — טימרעד טקנעדשאב ראנ ךיז טאה ןעמ ,ןראװעג-טלעטשעגפא

 ןיא ןטלאהעג ןבאה ןדנוק יד סאװ ,טלעג עטיורטראפנא סאד
 ,עבאגפיוא ןײז .ןקעטאפיה צרעכיז ףיוא ןגײלוצנײא ,קנאב רעד

 טײטשאב ,טפאשרעריפ יד גידנעמענרצביא ,טכארטאב סקאמ טאה
 ןצישאב וצ ,עמריפ רעד ןופ ןעמאנ ןטוג םצד ןטיהפא ןיא
 ןופ ןלאצסיוא עגיסעמלגער סאד ןטלאהוצנײא ןוא ןדנוק ענײז
 רעד ןעװעג ןצנעז עכלעװ ,סעיצקא־קנאב יד ןופ ןדנעדיװיד

 .ןסעגעג טאה החפשמ יד ןכלעװ ןופ ,פאט רעמאזנײמעג
 ןופ טײצ רערעכיז ןוא רעגיאור ,רעכעלקילג רעד ןיא
 ״עג טשינ סצ זיא גירק ןראפ ןופ צכאפצ רעשימלעהליװ רעד

 עמריפ רצד ןופ רעריפ רעד סאװ ,עבאגפיוא ערעװש ןײק ןעװ
 ןוט טפראדאב סאװ־גינײװ טאה רע .ןעמונעג ךיז ףיוא טאה
 יוצ טאה סאװ ,ףײר ענרעזײא יד ןעװעג זיא טײצ יד .וצרצד
 ׳עגרעביא ןבז^ה ןרעטלע יד ןכלעװ ,ןינב םעד ןטלאהעגנעמאז
 דרצ יד״ .דנאטשאב ןגיבײא רעײז טאהעג ןבאה ןטדעװ .טזאל
 ףיוא דנאלשטײד יװ ,םקא ריא ףיוא רצכיז יוזא טשינ טור
 טגאזעג לאמא ץנירפניורק רצשטײד רעד טאה-,״דרעװש ריא
 דרצװש ריא ףיוא טציטשעג ,המחלמ רעד ראפ צדער א ןיא
 דנאל עטסרעכיז סאד המחלמ רעד ראפ ןעװעג דנאלשטײד זיא
 ׳טלגערעג טסעפ ןענעז ןצעזעג ןוא ןבעל ריא ואװ ,עפארײא ןיא
 רענצריובעגנײא טסײג ןיא ןוא טולב ןיא רעד ךרוד ןראװעג
 ,גנושאררעביא ןײק - קלאפ ןיא טבעלעג טזןה סאװ ,ןילפיצסיד
 .עמריפ רעד ראפ טעבראעג טאה טײצ יד !ןעגנורעדנע ענײק

 .9 ,טנתגפן םײנ ,שא מויש
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 •יז רעד טימ ןעגעז ,ןסעזאע טאה קנאב יד םאװ ,ןטרעװ יד
 רדסב ,ןםןןנעג ט§ה דנאל סאד םאװ ,ןעיורטוצ ןוא טײקרעכ
 בײװ ןײז טימ ןביולרעד טנזןקעג ךיז טאה סקאמ .ןםקאװעג
 וצ םעזײר׳דגאי ףיוא ,עילאטיא ןײק ןכאמ וצ סעזײר עטפא
 וצ ליפ ,םי ןפיוא םעזײר עטײװ רעדא דנאל ןפיוא דנײרפ
 ןבענ טאהעג טאה רע םאװ ,עליװ רענײלק ןײז ןיא ןעגנערבראפ
 ףיוא ןראפוצמורא ,טכוצ״ןעמולב טימ ךיז ןבעגוצפא ,םאדםטאפ
 ערעכיז א יװ ,עמריפ יד .ןבײרט וצ טראפם ,ךעלפיש׳ראטאמ
 ■יעגסיוא יד ךרוד טריפעג ,ךײט ןטלגערעגיטוג א ןיא ףיש

 ךעלעמאפ ןעגנאגעג זיא ,םגרעבםגינעק יד ןופ טנעה עטװאורפ
 עצנאג יד ךיוא יוזא ,רע יװ יוזא .ליצ ריא וצ רעכיז רעבא
 .טעבראעג ײז ראפ טאה השורי יד — .רעדירב יד ,עילימאפ
 זיא ריציפא-װרעזער םלא .גירק רעד ןעמוקעג רעבא זיא
 ןפיוא ןראװעג׳טעדנואװראפ זיא רע ןוא ןראװעג-ןפורעג םקאמ
 -ײא ןא טימ טקישעגמײהא םיא טאה המחלמ יד ,טנארפ-טסעװ
 -אטעמ ןבלאה א טימ ןוא עיראגעטאק רעטײװצ ץײרק םענרעז

 גנוגערפיוא רעטםנעלק רעד ײב םיא טאה םאװ ,לטײש םענעל
 .גאטײװ-פאק ןכעלקערש טפאשראם

 עמריפ יד טשינ ,ערעדגא ןעװעג ןיוש ןענעז ןטײצ יד
 ףיוא ,ןטרעװ יד .םורא רעצגאג רעד ראנ ,טרעדנעעג ךיז טאה
 ןשיטםילאטיפאק ןופ ןינב רעצנאג רעד טציטשעג זיא םע עכלעװ
 טפראדעג טאה ןעמ .ןעלקאװ וצ ןביוהעגנא ךיז ןבאה ,םעטםים
 -םגירק ןופ טײצ רעשיטאאכ רעד ךרוד ןרילגנאשזכרודא ןענאק
 רעטנוא טלעטשראפ ךיז ן:^ סאװ ,ןטנאלוקעפש ,רעלניװעג
 ןוא רעשילאראמ ןופ טײצ רעד ךרוד ,ןעלטנאמ עשיטאירטאפ
 דנאל םאד טצײלפראפ טאה סאװ ,עיצאלפניא רעלעירעטאמ
 ,ןדאטעמ עטלא יד ןבאה טײצ אזא ןיא .המחלמ רעד ךאנ
 םעד ךרוד עמריפ יד טריפעגכרודא טאה ןעמ עכלעװ טימ
 ,ןטרעװ עלאער יד .טגיוטעג רעמ טשינ ,המחלמ רעד ןופ םערוטש
 רעביא ןענעז ,קנאב יד טציטשעג ךיז טאה םע עכלעװ ףיוא
 ןײטש טאהעג טאה רע םאװ ,תובוח יד ךיוא ,ןענודעצ טכאנ
 רעמײהנעדאב םקאמ .ןראװעג-טעטרעװטנא ןענעז ,רעזײה ףיוא
 עלא טיול .םירא רעדא ךײר זיא רע יצ ,טםואװעג טשינ טאה
 ןריט יד טפראדאב גגאל ןיוש קנאב יד טאה ןעגנונעכערסיוא



 יז עכלעװ ףיוא ,ןטרעװ ןײק ןעװעג טשינ ןענעז סע ,ןםילש
 ,טאהעג טאה קנאב יד ם^װ ,רעבא תובוח יד .ןציטש ךיז לאז
 טאה םע זא ,ןראװעג׳גנירג יוזא עיצאלפניא רעד רעביא ןענעז
 ■׳ניק ענעגײא עריא היח א יוו טאה קגאב יד זא ,םכאדעגךיז
 םקאמ ךיז טזןה טײצ רעגיזזןדרעד ןיא ,ןעגנולשעגנײא רעד
 ״עג רע טאה גראז עגיצנײאףײא .ןבעג-הצע ןײק טנאקעג טשינ
 סאװ ,עמריפ רעד ןופ ןעמאנ ןטוג םעד ןטיהוצפא - טאה
 זיא סןןװ ,תוחילש עגילײה א ראפ טכארטאב רע טאה םאד
 סאה רענײק .ןראװעג־ןבעגעגרעביא רעטאפ םעד ךרוד םיא
 יראפ רע טאה החפשמ יד ,ןגראז ענײז ןגעװ טםואוועג טשינ
 םיא טימ טלײטעג טאה עכלעװ ,עגיצנײא יד ,ןופרעד טניוש
 יורפ-ןוא-ןאמ ןשיװצ .יורפ עשירא ןײז ןעװעג זיא ,ןגראז יד
 •ר^ג טאה םעכלעוו ,ןבעלנעמאזוצ שינאמראה א טשרעהעג ט§ה
 ןופ ןראי עגידמערוטש עלא יד ךרוד ״ןריולראפ טאהעג טשינ
 ,ןגראז יד ,טרעקראפ ,עביל רעכעלטנגױ רעײז ןופ טײקשירפ רעד
 רעד ןופ טייצ רערעװש רעד ךרוד ןבעל עמאזנײמעג םאד
 ךאנ ןבעלנעמאזוצ רעײז טזןה המחלמ רעד ךאני ןוא המחלמ
 קראטש יוזא ךיז טאה ייז םורא טלעװ יד ,טריטנעמעצ רעקראטש
 •ײא ןבאה ײז זא ,ןראװעג-שרעדנא יוזא זיא ץלא ,טרעדנעעג
 ״יא עגיצנײא יד טגאמראפ ןוא ןעעזעג ןרעדנא םעד ןיא רענ
 •וצ םעד ןופ ,טלעװ רעטוג רעטלא רעד ןופ שינעבײלברעב
 רעד ןופ טרעװ ןשילאראמ םעד ןופ ,טײקרעכיז ןוא ןעיורט
 ראפ טכוזעג ץוש ןרעדנא םײב ט^ה םנײא ןוא ,טײצ רעטלא
 םורא םעד ןופ ןיאור םעד ןופ .טײצ רעד ןופ םרוטש םעד
 רעײז — םוטגילײה גיצנײא-ןײא ןבילבעגרעביא זיולב ײז זיא
 ןא רעביא גידנעגנעה יװ ןוא .טײקגירעהעגנעמאזוצ רעײז ,עביל
 עביל רעײז ןופ ןייטשנזלעפ םעד ןיא ךיז ײז ןבאה ,טנורגפא

 ...טהגאדעג טשינ ךיז רעמ רעטײװ ןוא טרעמאלקעגנז^

 יד .ןעגנאגעגרעטנוא רעמ לאמא םאװ זיא טפעשעג פאד
 ,״טלאטשנא-ןקעטאפיה רעמײהגעדאב,, רעד ןופ ״ םעיצקא

 ׳ײז ,החפשמ רעד ןיא ןראװעג-ןטיהעגפא גנערטש ןענעז עכלעװ,
 ןבאה - רצוא-החפשמ א יװ ,ןבעגוצםיורא טשיג טנאה רעד ןום?
 ײז טאה ןעמ .קראמ ןעײרפ ןפיוא ןזײװאב וצ ןביוהעגנא ךיב
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 ענלצגיי־א ךױא .״סרעקעד״ ראפ קנעב יד ןיא ןצעזראפ טפראדאב
 ...טפיוקראפ םייהעג ןיא ײז ןבאה רעדילגטימ

 ןיא ״ןעגנורפשעגנײרא״ שטיװעקדױ ךעלטנגײא זיא אד
 ןיא ךאנ טאה שטיװעקדױ .״טלאטשנא רצשירעמײהנצדאב״ רעד

 ,סעיצקא עשירעמײהנעדאב יד טפיוקעגםיוא ליטשרעדניא גיצנאד

 .ןילרעב ןײק רענעלפ ענײז ןגיוצראפ טאה שטיװקעדױ םיראװ
 ׳שטײד זצ .רעירפ ןופ טנעקעג ןיוש רע טאה דנאלשטײד
 יד ײב .יורטוצ ,ערעדנא עלא יװ ,טאהעג רע טאה דנאל
 ײב טשינ,, .םזיװעשלאב ראפ ארומ ןײק אטשינ זיא ןשטײד
 ׳טסנצד עלא ךיז ןבאה ,״גנונעדרא ביל ןבאה ײז ,ןשטײד יד

 .טגאזעג לאמ
 ייי ד־

 וצ רעזײה ןילרעב ןיא ןבילקעג ךיז טאה שטיװעקדױ
 ׳עג׳גיליב־טאפש ,טנכערעגםיוא דלאג ןיא ,ןענעז םאװ ,ןפיוק
 ׳ראפ ערעכיזמוא יד םאװ ,ןטנאלוקעפש ערעדנא עלא יװ ,ןעװ
 טאה שטיװעקדױ .טצײרעג דנאל םעד ןיא ײז ןבאה ןשינעטלעה
 ,רעיוד רעד ףיוא ןטלאהנא טשינ ןאק ם^ד זא ,טםואװעג רעבא

 רעזײה יד ןוא לאמראנ קירוצ ןרעװ טײצ יד טעװ םיוק זא
 לאמטסנעד ןלעװ ,טרעװ עכעלקריװ רעײז ןעניװעגקירוצ ןלעװ
 םאװ ,םיהב׳ילעב עײנ יד ןגעג ןעלטימ ןרעװ״ןעמונעגנא ןזומ
 ^ןעמוקזןבנײרןז טנעה ערעײז ןיא גיליב יוזא רעזײה יד ןבאה

 ץיזאב ןײז ןיא ןגידקוצנײרא טימאב ךיז רעבירעד טאה רע
 רעכאפגײא רעד טימ - קנעב׳ןקעטאפיה עשטײד ןופ סעיצקא
 ראנ ,רעזײה יד ןציזאב וצ זיולב ראנ טשינ ,גנונעכערםיוא
 ןראװעג׳טכאמעג ןענעז סאװ ,רעזײה יד ףיוא תובוח יד ךיוא
 טעװ גנוריגער יד ןעװ .ןקראמ׳טרעװ טימ ןטײצ עטוג יד ןיא
 ןזומ רעזײה יד ףיוא ןעײטש עכלעװ ,תובוח יד זא ,ןרעלקרעד
 ,טרעװ׳דלאג ןיא ןרעװ׳טלאצעגקירוצ זײװלײט רעדא ןצנאגניא

 ׳אפיה יד ןופ סעיצקא יד ןײלא ךיז ןופ אליממ ןאד ךיז ןזומ
 קנעב־ןקעטאפיה יד ןלאצקירוצ ןאק רע ןוא ןביוה קנעב׳ןקעט
 שטיװעקדױ ןעװ .סעיצקא ענעגײא ערעײז טימ תובוח יד ראפ
 ראטקעריד׳קנאב םעד ,דנײרפ ןײז ךרוד ןראװעג׳ראװעג זיא
 םאװ ,קנאב ןײז בילוצ טאה רעכלעװ ,גיצנאד ןיא שטיװאקראמ
 טאהעג ,קנאב רענילרעב רעסיורג א ןופ עיליפ א ןעװעג זיא
 ׳עג זיא שטיװעקדױ ןכלעװ טיס ןוא) ןילרעב טימ ןעגנװצאב
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 םעד ןגעװ - (ןעגנודגיבראפ עכעלטפעשעג עמײהעג ןיא ןעגאטש
 ״נעדאפ״ יד ןופ זיוה םענעעזעגנא־יוזא לאמא ,ןוױטאװרעםגאק
 ,ןײגרעטנוא ןיא טלאה םאװ /׳טלאטשנא־ןקעמאפיה סרעמײה

 ־עג זיוה ןשירעמײהגעדאב םעד ףיוא שטיװעקדױ ךיז טאה
 ־ורקם ,ןטמיוצעגמוא ןײז ןופ טעפמיא ןצנאג םעד טימ ןפראװ
 ןטילגעגסיוא ראפעג׳טיוט ןופ ןרעײפ ליפיוזא ןיא ,ןזאללופ
 ־םיוא רע טאה ראטקעריד׳קנאפ םעד ןופ ףליה רעד טימ .טומ
 ־עז סאװ ,סעיצקא עשירעמײהנעדאפ עלא םײהעג ןיא טפיוקעג
 ןלאפ םעד בילוצ ןענעז םאװ ןוא רעקראפ ןעײרפ ןיא ןעװעג ןענ
 ־עג׳גיליב רעײז ןריפאפ־קעטאפיה עשטײד עגײמעגלא יד ןופ
 טניפעג סע קנאב רעכלעװ ןיא טפאנשעגסיוא טאה רע .ןעװ
 יד סאװ ,םעיצקא עשירעמײהנעדאב יד ןופ לעפטדאפ רעד ךיז
 ץיזאב ןײז ןיא ײז ןוא טצעזראפ ןטלאהעג טאה טלאטשנא
 ןטלאהעג רענעלפ ענײז טאה רע םאװ ,םעד בילוצ .ןעמוקאב
 ־עזרעב רעגיצנאד יד ןופ רענײק סאװ ךיוא ןוא דוס ןפיט ןיא
 םאװ ,טײל ענײלק ןופ ןענאטשאב ןענצז עכלעװ ,ןטנאלוקעפש
 ־ניא ןײק טאה ,םניװעג ןכעלגעט א ףיוא טקוקעגסיוא ראנ ןבאה
 ־יורג-טשינ א ןופ םעיצקא־ןקעטאפיה ןיא טאהעג טשינ םערעט
 עכלעװ ,ןילרעב ןיא קנאב־ןקעטאפיה רצטנאקאבמוא ןוא רעס
 ־עג שטיװעקדױ טאה — טרעװ רעײז ןופ ןלאפ ןיא וצרעד ךאנ ןטלאה
 ־אלוקעפש ײלרעלכ ןריפאפ עשירעמײהנעדאב יד טימ ןריפםיוא טנאק
 טלאװעג טאה רע ןעװ ,ןביוה טנאקעג ײז טאה רע .סעיצאניבמאק עוױט
 .מניולעג םיא ךיז טאה סאד ןעװ ,ןפראװ טנאקעג ײז טאה רע ןוא

 רע .טריםערעטניא טשינ ײז ןיא ךיז טאה םיא רעםיוא רענײק
 ־פיוא רעדא ןפיוקראפ וצ ײז ןטנעגא ענײז טקישעגסיורא טאה
 .טלעטשעגטםעפ טאה ןײלא רע סאװ ,זײרפ םעד טיול ןפיוקוצ

 ־עמײהנעדאב יד טימ עיצאניבמאק רעװיטאלוקעפש רעד ךרוד
 טשרע םוצ ןשטיװאניבאר ײב ןעמונעגוצ רע טאה ןריפאפ עשיר
 רע .בײװ םאד ןעמונעגוצ םיא רע טאה ךאנרעד ,טלעג ןײז
 ״סיוא ןריפאפ עשירעמײהנעדאב יד ךרוד ערעדנא ןופ ךיוא טאה
 ,טקיטכעראב ןוא רעכיז ,רעטינש א יװ .טלעג רעײז טראנעג
 ,טרעקאאב טאה רע עכלעװ ,רעדלעפ יד ןופ האובה יד טדײנש

 ־יז רעד טימ ,שטיװעקדױ ט§ה יוזא - טגעלפעג ןוא טעײזראפ
 טאה שזארוק ןוא טומ ןײז םאװ ,גנוגיטכעראב ןוא טײקרעכ
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 .ךאלמ רעד סאװ ,תואובת יד ןטינשעג ,ןבעגעג טנןןה ןיא םיא
 .!טעײזראפ םיא ראם טאה המחלמ רעד ןופ תומה

 ,עגינײז םאד טריפעגסיוא טאהעג ןיוש טאה רע ןעװ
 םעד טימ רע טאה ,בײװ םאד ןשטיװאניבאר ײב ןעמונעגוא
 ׳■רעב ןײק ןבילקראפ ךיז םעיצקא עשירעמײהנעדאב לעפטראפ
 ןענואװעג טאה רע םאװ ,ןבעל ןיא טלאהניא םעד בילוצ ,ןיל
 רע .ןראװעג־בושח רעמ ןײלא ךיז ײב רע זיא ,ןרתםא ךרוד
 ענײז ןטײרפשוצרעדנאנאפ טײרב ןוא טײװ ןעמונראפ ךיז טאה

 .לגילפ

 ךיז ןדניבראפ םעד ןיא תונווב עטוג טאהעג טאה דע
 ריא טאה רע ,״טלאטשנא-ןקעטאפיה רעמײהנעדאב״ רעד טימ
 ,דנאטשוצ ןשיטאאכ םעד ןופ ריא ןפלעהםיורא ,ןעניד טלאװעג

 טלאװעג טאה ןײלא רע ךיוא .ןענוםעג ךיז טאה יז ןכלעװ ןיא
 •עז״ םאװ ,סמערוטש עלא יד ךאג גערב ןרעכיז א וצ ןעמוקוצ

 ,טײקלאער ןופ ליפעג םאד •םיא רעביא ןעגנאגעגכרודא ןענ

 ןופ רעגניפ עגידרעײפ יד סאװ ,טײקדילאס ןוא טײקרעכיז
 טאהעג םיא ןופ ןבאה ןשינעלגאװ ןוא ןעמארגאפ ,המחלמ
 .ןעגיפש וצ םיא ןיא ןביוהעגנא רעדיוו ךיז טאה ,ןסירעגסיורא

 וצ ,ןבעל גיאור ןוא רעכיז א ךאנ טקנעבראפ ךיז טאה רע
 ליפיוזא ךרוד ןגארטעג ךיז טאה םאװ ,ףיש ןײז ןרעקנאראפ
 •נעדאב, רעד ןופ ןפאה ןרעכיז םעד ןיא ,םימי עגידמערוטש

 ^ ...״טלאטשנא׳ןקעטאפיה רעמײה



 9 ?טיפ^ק

 רעמײהנעד^ב ךירנײה ד״ד

 ועד ןעװעג רעפא זיא עילימאפ רעד ץפ לדגײש םאד
 .רעמײהנעדאב ךירנײה ר״ד ,רעדורב רעטײװצ

 םיא ףיוא .ןא־טײהדניק ןײז ץפ ןעװעג םע זיא רע
 ־עפאה רעמ טגיילעג רעמײהנעדאב ףלאדור רעטאפ רעד טאה
 םיא עק^ט םעד בילוב ,רעדניק עלא ףיוא %װ ,ןעגנונ
 ׳אמ^ ןא יװ ,םיא טעמדיװעג ןוא טפעשעג ןופ טײװ ןטלאהעג
 .גנודליב רעד וצ - הרות רעד וצ ר^נ ,דײ רעטוג רעגיל

 גיטײצירפ טאה רע םאװ ,טײקגיאעפ עכעלנײװעגרעםיוא ןײז
 ■־עפ^ה רעגיזאדרעד וצ טגיטכעראב ךיוא ט^ה ,ןזיװעגסיורן?

 .ןזיװעגסיורא רעמעפש עקאט ךיז טאה םע יװ ,גנונ

 •ידײ א ןיא ןדמל § ןופ פיט רעגילאמא רעטכע ןא יװ

 .עבטמ-תרוצ ןײק ןופ טםואװעג טשינ רע טאה ,החפשמ רעש

 קרעװ עגיגאװ רעײז ןבירשעג טאה ראטקאד רעטרעעג רעד
 ןבילקראפ ראנ ,שרעדנא טשינ ןוא ןעמעלבארפ עלןןיצאם רעביא
 יד — עגאלפ עטסגאטײװעגנא ןוא עטםרעװש יד ןזעל וצ ךיז
 -שטנעמ יד טגאלפ עכלעװ ,ןיװעג ןוא טעברא ןופ גגולײטעצ

 םעד ןיא ןראװעג-ןגיוצרעד רע זיא ןא-טנגױ ןײז ןופ .טײה
 ןוא ,טנרעל ןוא טציז רעכלעװ ,״רכששי״ רעד זיא רע זא ,ןיז
 טלעטש ןוא םיא ראפ טעברא (סקאמ רעדורב ןײזז ״ןילובז,

 .עגיסיונ סאד וצ םיא

 [א ,ןרעװ־טגאזעג בײהנא םײב דלאב רעבא זומ םע
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 רעד םאװ ,תולצמ עכעלנײװעגרצסירא על8 ףיוא גידנקוק טשינ
 עכלעװ ,טײקטעדליבענ ןײז ,תופירח ןײז ,ןסעזאב טאה ראמקאד
 ןײא טגאמרצפ רע טאה ,טכאמעג״טמיראב רעכיב ענײז ןבאה
 היח רעזײב א ןופ ליומ ןםןז ןא יװ טאה ם§װ ,רעלעפ ןםיורג
 ןיא ןענאטשאב זיא רעלעפ רעד .תולעמ צנײז עלא טקוצראפ
 טעמב ןיוש זיא רע יוו) רצד§ ,ראטקאד רעד ,רע םאװ ,םעד
 רעד ןיא ןפורעג ןרצג םיא טאה ןעמ יװ ןוא ןצװעג״טנכערראפ
 -ײד א ראפ ןרעה וצ םענצגנא יוזא ,בגא ,זיא׳ם םאװ ,החפשמ

 טשינ טאה ,רעמײהנעדאב ךירנײה ראםעפארפ (רעיוא שישט
 רע מאװ ,טײקידנעװטיונ א ~ ןצצנערג ענעגײא ענײז טנעקעג
 -צגרעביא טפא ײז ןוא - ןגידערפ ןײא ןיא ןטלאהעג טאה

 .טשיװראפ ײז - רעגרע ךאנ סאװ רעדא ,ןטירש

 ,ראפרעד ןצענערג ענײז רע טאה טנעקעג טשינ ןוא

 -ײהגצדאב ךירנײה ראסעפארפ יעדא ראטקאד רצד ,רע לײװ
 טאג ןײק טאהעג טשינ ןיז ןרצפיט ^ןיא ךעלטנגײא טאה רעמ
 יד .ןרעדאפ לאז רע ןעמ^נ םנעמעװ ןיא ,ראזעצ א רעדא
 ענײז ןיא טגידערפעג טאה רע צכלעװ ,ןטפאשנגײא עטוג עלא
 •ארמ םיראװ ,ךיז ןופ ןעמאנ ןיא ןוטעג סע רע טאה ,רצכיב

 טאג רענעגײא ןײז ןעװעג זיא רעמײהגעדאב ךירנײה ראםעפ
 -ערג ןײק ןצנעק רעטעג ןוא - ״רןןזעצ״ רענעגײא ןײז ןוא

 ...טשינ ןצצנ

 א טןןהעג רע טאה רעטעג - ,ךעלטנגײא ,טםײה םע
 ןיא ...טשיוטעג ײז רע טאה רעכעלברעטש רעדעי יװ ראנןן״ךם
 ־עצ״ ןעװעג טאג ןײז ,ךעלדנעטשראפ ,זיא ןראי עשלגנײ עגייז
 א רע טגארט טןזג םעד וצ .טאט רעד ןופ שטנעמ רעד ,״ראז
 ,גאט ןגיטנײה ןזיב ...גאט ןגיטנײה ןזיב ךאנ עביל עמײהעג
 ,טםײה םאד) ״ראזעצ״ ןעװ ,טײצ א ןיא ןבעל רימ שטאכ

 ךיז טפערט רע ןעװ ,ךאד ,ןלןןפעג רעײז זיא (רעטילימ םאד
 טלאה רע ןעמעװ) רעקנױ ןשירעטילימ א טימ ןאלאס א ןיא
 ןאק ,(דנאלשטײד ןופ קילגמוא עצנאג ם^ד ןבײרשוצ ןײא ןיא

 -גײא תובישח ןוא ןײזטםואװאב ןצנאג ןײז טימ טשינ ךאד רע
 צפײר ,עגולק ענײז ןופ לאװק רעד .טכיװעגכײלג סאד ןטלאה
 -עגנײא דלאב טרעװ ,ןײא ךיז ןכראה עלןן עכלעװ וצ ״דײר

 םיורא׳טזאל רע סאװ ,רעטרעװ ענײז רעביא טכאװ רע .טליטש
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 א ױו ,ןאמ־רעמילימ א ןופ טראװנגעג רעד ןיא לױמ ןײז ןופ
 ,סמ 8 זיא סאד ,ןל^פראפ .טירט ענײז ףיוא רעגידנעקניה

 רעמײהעג״ א ראפ ןוא עביל׳־טנגױ 8 ר^פ טלאצ רע סאװ
 געױ סעד ףיוא םיא ר^פ ןעװעג״ןסאלשראפ זיא סאװ ,״טכורפ

 ...רעסצלש ןביז ףיוא ערעיר^קןןײז ןופ
 ןיא ,עכאפע רעל^רעביל רעד ןופ ןראי עטוג ענעי ןיא
 ןבעלוצרעביא ןעמוקעגסיוא זיא רעמײהנעדאב ר״ד םעד רעכלעװ
 ןטײװצ ןופ טײלעגגױ יד ײב סעיציבמא יד ןענעז ,טנגױ ןײז
 ךיז ט§ה םע ז8 ,םיורג יוז8 ןעװעג ןדײ עטריפיצנאמע רוד
 ׳קריװר^פ ןענאק וװמולח ערעײז על8 ס^ד ,טכ^דעגםיוא ײז
 ז8 ,ןעזעגנײא רעמײהנעדאב ר״ד רעד טאה ךאד .ןרעװ־טכעל
 בילוצ ,םיא ר8פ זיא ערעיר^ק רעשירעטילימ 8 ןיפ געװ רעד
 טאה געװ םעד ףיוא ,גיבײא ףיוא ןם^לשראפ ,םאטשפא ןײז
 סאװ ,עיגרענע עגידמערוטש ןײז ...ןכוז ויצ סאװ טשינראג רע
 רעטאפ ןײז ןופ טנשריעג טאה ,רעדורב רעגיצנײא רעד ,רע
 ,סעיציבמ8 טימ טפאזעגנא פיא טאה ,רעמײהנעדאב ףל^דור
 רעכעלנעזרעפ רעד ,ןײנ .ןעמענוצםיוא ךיז סאװ־סעפע טימ
 טשינ טאה ,ןבעג טנאקעג ט§ה טפעשעג םאד םאװ ,ןיװעג
 טפראדאב טאה רע .עיגרענע עצנ^ג ןײז ןרעצפױא טנאקעג
 םיא לאז םאװ ,םעכלעזא ,םרעםערג ,םרעטײרב םעפע ןב^ה
 ךיז ליאז רע רעכלעװ טימ ,גנולעטש 8 ויא טכיװעג 8 ןבעג
 םעד םיא ראפ ןבאה סאװ ,עגעי ןגעג ןלעטשנגעגטגא ןענאק

 טקעדטנ8 דל83 טאה רע .ןסאלשראפ סעיציבמ^ ענײז וצ געװ
 ,״ןראזעצ״ ןלעטשנגעגטנ^ ךיז ןאק רע רעכלעװ טימ ,ןםאװ יד
 ־ערעטניא וצ ןביוהעגנא ךיז טאה רע .״רעדעפ יד זיא ס^ד
 ,םײלפ ןשטײד טימ טרידוטש ,ןעמעלבארפ עלאיצאס טימ ןריס

 .רעכיב עגיטכיװ ןעמראפער עלאיצאס רעביא ןבירשעגנ^
 -עדטנא עסיורג א טכאמעג רע טאה טיבעג םעד ףיוא

 !ןסוטםירק טקעדטנא דײ םלא ,ךעלמענ ,טאה רע .גנוק

 •ער־ל8יצאס עלא פעק יד ךיז ןטלאפש ןא׳םיגומדק ןופ

 ,ןטערטראפ לאז חופ רעכלעװ זעגארפ רעד רעביא רעמראם
 ,ןעגנוגנערטשנ8 עכעלשטנעמ יד ראפ טפארק עדנבײרטנא םלא
 רעד ףיוא סגדע-ןג עשיטםילאירעטאמ םוש ןײק זץוננגײא םעד
 שגועו-רכש םעד ןטערטראפ טשינ שסנעמ םעד ןענןזק דרע



 ש א ם ו ל ש 138

 עגיצנײא יד טציא זיב ןעװעג זיא רעכלעװ ,טלעװ-רעגעי ףיוא
 םעד ןטלאהעג טאה םאװ ^טפארק עשיגאמ עטװאזרפעגםיוא
 •אב ןוא תוריבע ןופ םיא ןטיהראפ ״ןאפש ןײז ןיא שטנעמ

 ־ײמעגלא ןלעירעטאמ ןופ לאעדיא רעד .תװצמ ןוט וצ ןגי1אװ
 ־בײרטנא םלא ןגעקא׳טלעטש םזילאיצןזם רעד םאװ ,ץונ םענ
 זיולב ראנ ןאק ,ןיװעג״טאװירפ ןשיטםןאגע םעד טאטשנןן טפארק
 טפןןרק עדנבײרטנא ןא זיא םאד ,עטלײװרעדםיוא ןענעגונגןןב
 ״אדרעד ףיוא ןביוהפיוא ךיז ןענאק עכלעװ ,ןטםילאעדיא ראפ
 ךירנײה ראםעפארפ .ןםאמ יד ר^ם טשינ רעב^ ,ךײה רעגיז
 א ,ןרעכעה א ןשטנעמ יד ןבעג וצ טכוזעג טאה רעמײהנעדאב
 םענעגײא ןופ ןרעפפא םאד יװ ,חוב ןרעגיטםײג א ,ןרענעש
 ,עביל ןופ חופ רענעי זיא םאד ןוא ,ללפ םעד תבוטל ןיװעג

 רעגיזאדרעד .ןטםירק עטשרע יד ןשיװצ טבעלעג טאה עכלעװ
 ןײא ןיא עדגײמעג עצנאג יד טרעדירבראפ טןזה עביל ןופ חופ
 טימ טײהכײלג רעשינומאק ןיא טלײטעג ךיז ןבאה ײז ,החפשמ
 רעכעלטםירק ןופ חופ רעד רןזנ .ןציזןןב ןוא ןםניװעג ערעײז
 ריא ןוא טפאשלעזעג עדנלאפעצ רעונוא ןעײנאב ןןןק עביל
 ןײז ןרעפפןן לןןז דיחי רעד ןכלעװ בילוצ ,לאעדיא ןא ןבעג

 .גנונײמ םרעמײהנעדאב ר״ד ןעװעג זיא - ,ןיװעג-טאוױרפ
 •ןןק ענײק ,ײרעדער־ןײש ןײק ,ןעעדיא עלארעביל ענײק

 טנשרדעג רע טאה - ,קערש ןײק ,ןעגנוגנערטשנ§ עשיטםינומ
 •נואװ םאד ןפאש וצ תלוכיב טשינ ןענעז - ,רעכיב ענײז ןיא

 ןםיגוצםיורא טאטשגןן ,ןלאז םורד ןופ םרעלעקנײװ יד ז^ ,רעד
 ןטלןןהוצנא ידפ) רעדלעפ יד ףיוא ןײװ ןגיםילפרעביא רעײז
 •נעל עגידנופצ יד ןיא ןקישרעביא רעביל םיא ,(זײרפ םעד

 •רעטניװ יד ןיא ןעמערןןװרעד טנאקעג טלאװ רע ואװ ,רעד
 הרות עשיטםילאיצאם םוש ןײק .טלעק ןופ ןשטנעמ יד ןטנװןן
 טשינ לאז רע זןן ,ןופצ ןופ רעיופ םעד ןטלןןהפזן טשינ ןאק
 םע ראנ ,ןרןןק ןײז ןופ םולפרעביא ןטימ םיריזח עגײז ןזײפש
 ,תוכולמ ןופ גנאװצ םוש ןײק ...טעטש עגירעגנוה יד ןיא ןקישקעװא
 •אטיגא עשיטםינומאק עגײק ,ןכאמפא עלאנאיצאנרעטניא עגײק

 ,רןןטאטנאלפ ןשינאיליזןןרב םעד ןלעטשפןן טשיג ןענאק םעיצ

 •וצנײרןן יז טאטשנ^ ,עװאק עטפיוקראפ׳טשינ ןייז לןןז רע זןן

 רעגירעגנוה רעד ראפ ןקישקעװא יז רעסעב ,םי ןיא ןפרןןװ
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 ׳ר^פילןזק םעד ןזאלרצד טשינ רעדא ןצפארײא ןיא גגורעקלעפאב
 ןםראװםיורא ןצנארצמיזפ ענײז לאז רע ,רעגטרעג׳ןצנארעמאפ רצינ
 •איצאס רעד - ...עגירצגנוה ראפ ןנצגפא ײז ראנ ,געװ ןפיוא

 ןופ גנואײגאפ א זיולב !ןוט ־וצ תלוכינ טשיג םאד זיא םזיל
 עזעיגילער ענעי ןופ ןקעװפיוא סאד ,ןפיולג קעלטםירק ןתמא
 •טסירק רעד סאװ ,טײהשטנעמ רעטרעדירער§ט א ןופ ןזאטםקע

 ־טםירק יד ^ןפאשצג ןשטנעמ יד ןשיװצ טאה ןביולג רעכעל
 רצזנוא ןופ ןעמרןןפ ענרצדאמ ןיא ןםאגעגנײרא טײקכצל
 ןפ^שאב ןאק ןםיױעג עכעלטםירק עגיזאדסאד - טײצ רעגיטנײה
 ןפאמש-יור״יד ןופ גנולײטעצ עכעלרצדירב א ורעדנואװ סאד
 ׳עקלעפ^ב רעד ןופ עיצראפארפ רעד טיול ,רעדנעל עלא ראפ
 ־ײטעצ 8 ןוא רעטיג עכעלריטאג יד ןופ גנולײטעצ ^ קנור
 עכעלטפןןשנםיװ יד ףיוא ןיװעג ןכצלשטנעמ םעד ןופ גנול
 !ןרעװ־ןפאשעג חוכ ןײא ךרוד ראנ ן^ק גנולײטעצ יד .רעדלעפ

 •82 ט^ה םוטנטםירק םאד סאװ ,עביל ןופ חוכ רעד זיא ט^ד
 .טײהשטנעמ יד ןעקנן^ש

 ר״ד טלעטש טאטש ןלאעדיא םעד רעביא ךיב ןײז ןיא
 ן8 .שטנעמ ןלאעדיא ןא ןופ לצדאמ םעד ףיוא רעמײהגעדאב
 טגינײאראפ טאה סאװ ,םיא ײב רעד זיא שטנעמ רעלאעדיא
 רעכעלטםירק א טימ רעפרעק ןשימיור ןופ צזעטגים יד ךיז ןיא
 ןשיכירג םצד םיוא ןבאה רעמיור יד יװ יוזא טקנופ .המשב
 ־עבעגצעזעג ,ןשירעטילימ םעד טרעמאהעגםיוא לאצדיא־רצפרעק
 םוטנטםירק םאד טגזה יוזא ,טאטש ןלאעדיא ןטגעדראעג ,ןשיר
 ׳יא ,זיא םאוו) טײהנײא־טאג רעשידײ רענעמואװשצצ רעד סיוא
 (ןײלא טבש ןשידײ ןראפ טםאפצגוצ ןעװעג ראנ ,סנגירעב

 רעדיךאנ .שטנעמ ןלאעדיא םעד ראפ הנומא ן* ןסאגצגםיוא
 ־גירצביא םוטנכירג סאד זיא םוטרעמיור ןופ גנוכעלקריװראפ
 -נדײ סאד זיא םוטנטםירק ןופ ןעמוקפיוא םעד ךאג .ןראװעג
 ראפ ןוא ךיז ראפ ךעלדצש וליפא ,ךצלצוגמוא ןראװעג םוט
 רצדליװ רעד ,רעפיולראפ ןעװעג ראנ ןעגעז צדײב .צרעדנא
 סאװ ,המשנ ןוא רצפרעק רעלאעדיא רעד ןכלעװ ןופ ,ןרעק
 ־צ^גפיוא זיא ,טריװיטלוק טאה םוטנטםירק ןוא םוטרצמיור ם^ד
 ילדײאצג רעד ןכלעװ ןיא ,קאטשנײװ רעדלװו רעד-זןעגנאג

 .ןראװעג־טםמיאעג זיא ןײװ רעט
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 רעמײהנעדאב ר״ד ,טדמשעג טשינ ךיז רע ט§ה ךאד
 ןופ ןליװ ןראפ ץרא־ךרד ןוא עיצידארט־עילימאפ בילוצ סיװעג
 ־גערק וצ טשיג רעטומ עטלא יד ידפ ,רעטאפ םענעבראטשראפ
 טשינ ל^ז ןעמ ידכ ,םימעט ערעדנא בילוצ ךיוא רעבא .ןעק
 •עיראק בילוצ טדמשעג ךיז טאה רעמײהנעדאב ר״ד זא ,ןגאז

 רעמײהנעדאב ר״ד טאה טײקטנרעלעג רעצנאג ןײז טימ .ער
 עטיװעג .ערדעטאק עשיראסעפארפ ןײק ןגירק טנאקעג טשינ
 רעײז ןענעז ןטפירש ענײז ןעמעװ ײב ,ןזײרק עכעלטסירק
 זא ,ןרעהעגוצנא ןבעגעג לדײא םיא ןבאה ,ןעװעג־טגײלעגנא
 ־מוא ...ןדמשפא ךיז טעװ רע ןעװ ,ןכײרגרעד סע טעװ רע
 ,ןײז ןיוש טעװ סאװ :םעט 8 ךאנ בילוצ רעבא גיגיזטםואװאב

 חמושמ א ךאנ-? ןדמש ךיז טעװ רעמײהנעדאב ראטעפ^רפ ןעװ
 ןײגפיוא ,ןענאילימ רעטרעדנוה ןיא ,ןאילימ א ןיא רענײא
 ר״ד !םי ןיא ןפארט א יװ ןרעװףעקנורטראפ ,עסאמ רעד ןיא
 קעװא־טלעטש ,דײ רעטדמשעג-טשינ סלא ,רעמײהנעדןןב ךירנײה
 רעגיטנײה רעד ראפ גנוטער עגיצנײא יד סלא םוטנטסירק סאד
 סלא ,רעןןײהנעדאב ךירנײה ר״ד .טײהשטנעמ רעגידנעײגרעטוא
 ־כעה יד סלא םוטנמםירק םאד טנבײצאב ,דײ רעטדמשעג־טשינ
 ,ריא רעסיוא טײטש סע רעװ ןוא טפארק עשילאראמ עטס

 טגאז םאד ןוא .טפאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד רעםיוא טײטש
 סעפע ןיוש זיא םאד ,ריא טעז !רעטדמשעג־טשינ א דיי א
 טשינ ןבאה טומ םעד ...סעײנ סעפע ןיוש זיא סאד ...שרעדנא

 ...עלא
 יוזא טקנופ ,טרעלקעג טשינ םעד ןגעװ רע טאה םיװעג
 ־ראפ ףראד ןעמ זא ,םעד ןגעװ טרעלקעג טשינ טאה רע יװ
 סזןװ) עביל־רעדירב ןופ פיצנירפ ןכעלטםירק םעד ןכעלקריװ

 גנוטער יד םלא ןטפירש ענײז ןיא טלעטשעגסיורא טאה רע
 ־םיוא ,ןבעל ןטאוױרפ םעגעגײא ןײז ןיא (טײהשטגעמ רעד ןופ
 ןײז וצ ,לשמל ...גנובעגמוא רעטםמנעאנ ןײז ןיא סע ןצונ
 ־רעביא־ףיט רעבא ,עכאפנײא ןא - ...בײװ גידנעעזסיוא־שידײ
 ןייז ךאנ טצכעלעג ט^ה עכלעװ ,רוטאנ עגיטשרוד ענעבעגעג
 ־עלשטגעמ ןפארט א ךאנ ,גנונעקרענא עלעםיבא ךאנ ,עביל
 •עג ,טאג א יװ טרעראפ םיא טאה עכלעװ ,טײקמיראװ רעכ

 ןופ טפארק רעכעלטפאשנדײל רעצנאג רעד טימ םיא טביל
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 ט^ה יז - .טנעמ^רנןפמנןט ןגידרצקאלפ-ףיט רעב^ ןליטש ריוז
 ןעװעג־טכעלש טשינ זיא רע .טקרעמזןב טשינ טעמכ רע

 ךאד זיא סע ?ןײז־מכעלש רעמײהנעדאב ר״ד ןאק יוזא יװ .ריא
 ,לאמטסנעד ןעװעג ראנ רעבא זיא סאד .ןפיצנירפ ענײז ןגעג

 ןןפיצנירפ ענײז ןגצװ טרעלקעג טאה רעמײהגעדאב ר״ד ןעװ
 ־ײהגעדאב ר״ד טושפ טאה סעטפא םאד ןוא) לאמטפא ראנ
 טאה לאמטםגעד ,עמגאד רעכעלטסירק ןײז ןיא ןסעגראפ רעמ

 ןכארבעג טאה רע :רענידנצעג א יװ ,ןײז־זײב טנאקעג רע
 ףיוא ,רעטרע עטסגידגאטײװ יד ןכוזסיוא טנעלפ רע ,רעלעט
 ...טראװ טכעלש א טימ ןגאלש בײװ ןײז ןאק רע עכלעװ
 יװ ,ןײז טנאקעג טאה רעמײהנעדאב ר״ד טכעלש יװ רעבא
 ,ןגידײלאנ בײװ ןײז טנאקעג טאה רע גירגאטײװ ןוא ףיט
 ׳טנזיוט ריא זיא סאד .ןעמונעג־ביל ראפ ץלא ךאד יז טאה
 לאמטפא םיראװ ...טײקגיטליגכײלג ןײז יװ ,ןעװעג־רעביל ךאפ
 ־ראפ ראג רעמײהנעדאב ר״ד טאה (רעטפא לאמא סאװ ןוא)
 ןיא םיא ײפ םורא ךיז טײרד סאװ ,בײװ סאד זא ,ןסעג
 ןגעװ ןוא ןעלטימ עטםטריניפאר יד טיוא־טכוז סאװ ,בוטש
 טײקגירעהעגוצ ןוא עביל ריא טימ םיא ראפ ןעימ וצ ךיז
 ןיא ײם ןבירטעגרעביא לאמטפא רעדײל סע טאה יז סאװ)
 ךיז רעדא ,ןזײפש עטםטלײװרעדפיוא יד טיא רןןט ןכוזםיוא
 ־פיוא ןײז ןעיצוצ ןלאז סאװ ,רעדײלק עכלצזא ןיא ןוטוצנא ןעימ
 טימ ףיוא-טרעטיצ סאװ ,ןאזרעפ יד טא זא ,(טײקמאזקרעמ
 עטכײל עריא ןופ םיורא ךיז ןשטילג עכלעװ ,ןעגנוגעװאב־טסול
 טא זא ,טירט ענײז ךיז ןרעה סע ןעװ ,לאמ םעדעי רעדילג
 ...בוטש ןיא םיא ײב ןאראפ זיא ,ראג טריטסיזקע ןןןזרעפ יד
 ־ץעגרע ץראה ןײז טאהעג טאה רעמײהנעדאב ר״ד םיראװ
 עכעלטםירק א ןטלאהעגםיוא טאה ךירנײה ר״ד ...ואװשרעדגא
 ןײז זױלב ראנ טשינ ןעקגאשעג טאה רע רעכלעװ ,עטבילעג
 םיא זיא סע סאװ ,ןליפעג טשער יד ךיוא ראנ ,טײצ עײרפ
 טגאמראפ טאה רע סאװ ,גנורעראפ רעד ךאנ ןבילבעגרעביא
 ־פאהראװ א ,עתמא ןא ןעװעג זיא עביל י ד .ןײלא ךיז ראפ
 ןײק ןיא טדנעװעג ןעװעג טשינ זיא יז לײװ ,ראפרעד ,עט
 ןגארטעג רעמ טאה יורפ רעדמערפ רעד וצ עביל יד ...ךאז
 סכירנײה ר״ד ןליטש וצ שינעפרעדאב א ןופ רעטקאראכ םעד
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 רע סאװ ,גגוגיױ ןיא גנורצטסײגןןב צכעלדנעמוא ^נורצראס
 •אב וצ רצדײא - שטנצמ ״ןשידראנ״, םצד וצ טליפעג טא.ד

 יצג זיא ךירגײה ר״ד .יורפ ןן וצ רצגאפ׳םעביל ןײז ןגידירפ
 ןיא ,יורם א ןיא יװ טשינ ןיטסירק רצד ןיא טבילראפ ןצװ
 שינעפרעדןןב יד) טגיטיונעג םאװ׳גינײװ בגא ךיז טאה רע ם^װ
 םיא ךאנ רעגאב ןיא רצבא צנצדײשאפ ןײז טליטשצג טאה
 יד טבילעג טאה ךירנײה ר״ד ,(יורם צשידײ עגידנעײגסיוא
 ׳ײר םאד טרעפרצקראפ ךיז ןיא טאה יז לײװ ,יורפ צדמצרפ
 ■יציפא ןופ) ענײש א ,צדנאלב א ,צכיוה א .עשירא־שיםאר ענ
 עטוג צלא יד ןצזעג ריא ןיא רע טאה - (םאטשפא ןשיר
 תױרזכא וצ זיב טײקנטלאהצגםיוא ,רצטקאראכ יװ ,ןטפאשנגײא
 זיא שטנעמ רצשידראנ רצד .שטנצמ ןשיםאר־שידראג םעד ןופ
 ןגארטעג טאה רצ ןכלצװ וצ ,תומילש ןופ לאעדיא ןײז ןצװצג
 וצ ,לאצדיא ןא ,ץרא׳ךרד ןםיורג א ןוא גנורצראפ צפיט א
 טבילראפ ןעװעג זיא רע .ןכײרגרצד טשיג ןאק רצ ןכלעװ
 טימ ליטשרצדניא ט^ רע ןוא שטנעמ ןשידראנ םעד ןיא
 רצ .םאטשפא ןשיסאר פענײר ןײז ןצװעג־אנקמ טפאשנדײל
 ׳אלקש רעתמא טימ ראנ ,גידלודצג זיולב טשינ רעבירעד טאה
 עםיורג ןוא ענײלק עלא ןגארטעגרעביא טײקטפילראפ רעשיפ
 זיא יז ...ןוטעגגא םיא ט^מ ״ציטםצב צדנאלב״, יד סאװ ,תורצ
 ׳טײװצ א ןיא ןירעליפשיוש צטכעלש א ,צנײלק א ןעװעג

 טעברא ןא טאהעג סאד ךירנײה ר״ד טאה .רצטאעט גיגנאר
 ■נוא עגײלק ,ןראםישזצר ,ןראטקעריד ראפ ךיז ןכ^ןמ וצ סואימ
 ןצראנשוצםיוא ריא ראפ ידפ ,רעטאצט םײב םיתרשמ׳רעט
 עדעי ראפ טכאמעג׳ךצלטראװטנאראפ םיא טאה יז .ןלאר
 ןגעװ טכאמצג טאה רעקיטירק א םאװ ,גנוקרצמאב עטכצלש
 •צר׳רעטאצט א ןעװ - רצגרע ךאנ סאװ רצדא ,ןליפש ריא

 •רא ןײז ןיא ןענאמרעד וצ ןםצגראפ ראג יז טאה טנצזנעצ
 •לצװ ,ראטקאד רעצלאטש רעד ,רצ .קיטש םצד רצביא לקיט

 ׳לאה רצכצלרעםיוא רצד ףיוא טגײלצג׳טכא ליפיוזא טאה רצכ
 טאה םאװ ,רצ ןדובכ ףיוא טגײלצג־טכיװעג ליפיוזא ,גנוט
 ־צג טשינ ךיז טאה ,ןטעבעג טשיגראג םצגײק ײב לאמנײק
 ןצלטעבוצםיוא ץיטאנ א ראטקאדצר םצנײלק א ײפ טמעש
 ,ןעגנולצג םאד םיא זיא סצ ןעװ ןוא .רעטבילעג ןײז ראפ
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 1צ ןיעגעגגײא םיא ךיז טאה סע ז?ז ,ןיוש טדער רעװ ןיא
 ןיא עיפארגאסאם ריא - גנוטםעפ עסיורג יד ״ןרעבארעד״
 ןעװעג רע זיא ,ןעגנערבוצנײרא עגאלײב רעטרירטסוליא ןא
 ־עב גאט סעד ןיא וליפא זיא רע .שטגעמ רעטסכעלקילג רעד
 ־יג יז ט^ה רע ,בײװ גידנעעזםיוא״שידײ ןײז וצ ןעװעגירעס
 לכײמש א ,ןפראװעגוצ טראװ טוג א ריא וליפא ,טקרעמאב רעכ
 רע זיא ,טכעפעג םעגענואװעג א ךאנ רעטיר א יװ .ןעניגראפ
 זיא םאװ ,ןענאמנײא ןיול םעד רעטבילעג ןײז וצ ןעגנאגעג
 יז .ןזיװאב םיא טאה יז סאװ ,םידסח עגײלק ןיא ןענאטשאב
 ,םיא טעלגעג ןוא ןגיוצעג דעיוא ןופ לפעל םײב םיא טאה
 יטכאמעג טוג ,דײ ןײמ ,וטסאה םאד :לטניה א טעלג ןעמ יװ
 ־אטשעגםיוא זיא רע ...ןשוק וצ יז טביולרעד םיא טאה יז ןוא
 עכלעװ ,טפאשלעזעג עטעדליבעגמוא ריא ,ןזירפאק עריא ןענ
 ,רעליפשיוש עגיגגאר־טײװצ ןופ ןענאטשאב סלײטנטסרעמ ןענעז

 עכלעװ ראפ ,ןדער וצ סאװ טאהעג טשינ טאה רע עכלעװ טימ
 טלאצאב טאה רע סאװ ,ןטײצלאמ עכײר יד ײב םיא טאה יז
 םיא טימ ןליפש וצ ךיז ןטלאהעגקירוצ טשינ ךיז ,ײז ראפ
 גידנפראוװצ ,ןגידײלאב םיא וליפא לאמטפא ,לטניה א טימ יװ
 ־לעװ ,ןדיי יד ףיוא ;סערדא ןשידײ ןײו ףיוא ךעלטרעװכעטש
 םוקילבופ סאד ,עםערפ יד ,רעטאעט סאד טשרעהאב ןבאה עכ
 ןעמוק טשינ שטנעמ רעשירא רעגיטכיר א ןאק םעד בילוצ ןוא
 ״...רעטבילעג ןײמ ,ןײז הדומ ןײלא ךאד וטסזומ סאד״ ...קוםפ םוצ
 טשינ ןעמונעג־ביל ראפ .ןעמונעג-ביל ראפ םע טאה רע
 ,גנוצעשגנירג יד ,ןזירפאק יד ,ךעלטרעװכעטש יד זיולב ראנ
 סעצײלפ יד רעטניה םיא טארראס יז םאװ ,סאד ךיוא ראנ
 .ןפלעה טנאקעג טשינ ךיז טאה רע ,עשירא-טכע ערעדנא טימ
 ־ידראנ רעצנאג רעד ןיא טבילראפ ןעװעג זיא רע יװ טקנופ
 טשינ םאטשפא ןײז בילוצ טאה רע רעכלעװ וצ ,עסאר רעש
 -עדינרעד עלא ןעמוגעג-ביל ראפ טאה ןוא טירטוצ ןײק טאהעג
 רע זיא יוזא-,ןײטשוצסיוא ריא ןופ טאה רע םאװ ,ןעגנור
 ־עג טאה רע רעכלעװ ןיא ,יורפ רעד ןיא טבילראפ ןעװעג
 ,ןלאפראפ .עסאר רעד ןופ לאעדיא םעד ,לאבמיס םעד ןעז
 רע ןכלעװ טימ ,לרוג ןײז ןעװעג זיא שטנעמ רעשידראנ רעד

 ...ןדנובראפ ןטײקגיבײא עלא ףיוא זיא
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 ראנ ,ױרפ רעד וצ ראנ טשינ עביל יד זיא ךאד ןוא
 ןעװעג עםצר רעשידראנ רעד •וצ עביל ערעסערג יד ךיוא
 רע טאה ץרןןה ןײז ןיא ...ןעגנוגײצרעביא עפיט ענײז ןגעג
 ןיא טאה רע יװ יוזא טקגופ .עביל רעד ןגעג טריטםעטארפ

 ׳עריא ןיא יורפ ענעגײא ןײז טלעטשעג רעכעה ליפ ץר^ה ץיז
 רערעדנא רעד ןופ ןטפאשנגײא עשיזיפ וליפא ןוא עשילאראמ
 טאה יוזא ,ןצראה םוצ ןעװעג רעמ םיא זיא עכלעװ ,יורפ
 ןוא ןשילןןראמ-ןײר ןיא טלעטשעג - ןיז ןרעסערג ןיא - רע
 •מערפ רעד ןופ רעכעה ליפ עםאר עגעגײא ןײז טרעװ ןשימע

 טײקגידתױרזכא זיב רעטקאראכ ראפ גנורעטםײגאב יד ...רעד
 ...רוטאנ רענעגײא ןײז ןגעג ןעװעג ראג זיא

 ״ןוט־סיעכהל״ סאד רעדא ,םיא ןיא םיכפיה ײװצ יד
 •עג א יװ ןראװעג זיא ,ןעגנוגײצרעביא ענעגײא ענײז ןגעג
 ךיז טאה רע ןכלעװ ןופ ,לגער א ,רצטקאראכ ןײז ןיא ץעז
 גנולעטש ןייז חודע טגאז םע יװ — ,ןעיירפאב טנאקעג טשינ

 .גירק־טלעװ ןופ טײצ רעד ןיא
 טרעלקרעד ןבאה רעדנעלגנע יד ןעװ ,בײהנא ןיא דלאב
 עלארטײנ סאד ןטערטרעביא םעד ךאנ גירק'^ םעד דגאלשטײד
 ,רעדניק״ :דניירפ ענײז וצ טגאזעג ךירנייה ר״ד טאה ,עיגלעב

 ,םעד ןיא טגײצרעביא ןעװעג זיא רע ד ןריולראפ'ןענעז רימ

 יד סאװ ,גיז רעדעי אקװד ראנ ,הלפמ רעדעי ראנ טשינ זא
 לײװ ,דנאלרעטאפ ןראפ קילגמוא ןא זיא ,טאה ײמרא עשטײד
 טרעסערגראפ ,ןסאמ יד ןופ םזאיזוטנע םעד טרעגײטש סאד
 עדמערפ ןעמעגוצפא ןזײרק עדנשרעה יד ןופ ןטיטעפא יד
 •ראפ ןוא טנײפ ןטימ גנוגידנעטשראפ יד טרעװשראפ ,רעדנעל

 ןײלא רע טאה ךאד ןוא .גירק ןגיניזמוא םעד ראנ טרעגנעל
 עשלאפ ןבײרש ןפלאהעג טאה רע .ןקריװטימ ןיױ ןטאבעגנא
 ןעלקיטרא עשיטעגאלאפא ,ןפורפיוא עשיטסאיזוטנע ,ןטכיראב
 •פיוא טאה רע .רעדנעל עלארטײנ יד ןופ ןטפירשטײצ יד ןיא

 ׳נײה ר״ד .גידלוש המשנ יד טאג זיא דנאלשטײד זא ,ןזיװעג
 טימ טרעלקרעד םע ןבאה רעגיגראפ׳טשינ ןוא םיאנוש םכיר
 •.״תונותה עלא ףיוא ןצנאט, טימ רעדא ,טײקגיזאלרעטקאראכ
 •רעד ןײז רעמײהנעדאב ר״ד זומ ,ךיז טכאק סע ואװ ,טראד,

 זײב ןוא ךעלרעכעל זיא גנוגידלושאב עגיזאדיד רעבא .״ײב
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 •עפרעדאב 8 טליפעג ך^פגײא טאח רעמײהנעד^צ ר״ד .גילױו

 •עג טאה רע לײוו ״ראפרעד ...ןעניד וצ דנאלרעטאפ טעד שינ

 םענעדײשטנא אזא ןופ ,גיטכיװ יוזא רגןפ טסניד ןײז ןטלאה
 יװ רעדא) ןסאמ יד ײכ שזוןרוק םעד ןטל^ןהוצפיוא ידפ-מרעװ
 •רעטנוא ןשיגאל״אכיםפ םעד ראפ״ :טקירדעגסיוא סע ט^ה רע

 יד זיא טײקגיטעט ןײז זא ,טגײצרעפיא ןעװעג זיא רע .(״טנורג
 •עג טושפ טאה רע .ןטניה ןופ ײמר^ יד טציש סאװ ,טנאװ

 ־אפ וצ ענײז ןעגנוגײצרעביא יד טכילפ ןײז זיא סע זא ,טליפ
 וצ דנאלרעטאפ םעד יבא ,ןענעקײלראפ וצ טסבלעז ךיז ,ןגיז
 עשירעטילימ יד ןעװ ,גירק מעד ןטימניא ךאנ רפבא .ןעניד
 ןטןןטלוזער ענעשנואװעג יד טכארבעג טשינ ןבאה ןגלאפרעד
 ,עמנרעלעג ערעדנ^ ןעװ ךאנ תעשב ,ןדירפ ןופ מאבנא ןופ

 טימ ןפלאהעגוצ ץלא: ןבןןה ןשטנעמ עםיתג תעטסײג עײרפ
 םזילארעגעג טעד ןגיטומרעד רעײז טימ ןוא םז^יזוטנע רעײז
 ׳ר^פ זיא ערעפסא־גטא יד ןעװ ,רעדגעל עדמערפ ןריסקענא וצ
 ןופ ןגיז יד סאװ ,הולדג רענפמוגעגרעביא טימ ןעװעג־טמס
 יד ןופ גנורעגײטש רעד טימ ןוא טכלןרבעג ןבאה ײמרא רעד
 ןענעז מאװ ,ןעגנוגגידאב-םולש עשטײד יד ןופ ןעגנורעדןזפ
 רעצנןןג רעד ןיא תעשב ;ןראװעג־ןלאװשעגנא רעמ לאמאסאװ
 ,דרעלײא ןײא ןײק״ ;ףור רעד טרעהעג ךאנ ךיז ט^ה עסערפ

 טשינ טעװ ,ןראװעג־ןסאגרן^פ זיא טולב שישטײד רעכלעװ ףיוא
 ־עגסיורןן ךירנײה ר״ד טאה טלןמעד - ,״ןבעגעגקירוצ ןרעװ
 ־וסש א ןפורעגםיורא ראנ טשינ טאה עכלעװ ,טפירש א טזאל
 •עג טאה רע עכלעװ ,טיאנוש ענײז ןופ ןטסעט^רפ ןופ םער

 ןופ גנורעדגואװראפ ןוא גנודמערפראפ ךיוא ראנ ,ךם 8 טןןה
 ךירנײה ר״ד ט^ה טפירש רעד ןיא .עטנעאנ ענעגײא ענײז
 םעד טלעטשעגטסעפ עטשרע יד ןופ רענײא רעמײהנעדאב
 ,ןעװעג זיא םאװ ,טאטש ןשיטסילאעדיא ןײז ןופ םארגארפ
 ,ןעעדיא יד .״ןטסילאיצאס ןא םזילאיצאס רעד״ ,ןגאז׳וצ־ױזא

 ןײז ןיא םױרא־טגנערב רעמײהנעדאב ךירנײה ר״׳ד עכלעװ
 םזילציצאס .עײנ ןײק ןעװעג טשינ ,ךעלטנגײא ,ןענעז ,טפירש
 רעמײהנעדאב ר״ד ראפ רעירפ ליפ ןיוש ןבאה ףמאק־ןסאלק ןא
 טשינראג טאה רעמײהנעדאב ךירנײה ר״ד .טגידערפעג ערעדגא
 .״ןק. זטנא עקירעמע״ ףיוא ,ןעקגאדעג עײנ ףיוא טרידנעמערפ

 .10 ,טנתגפא םי?3 ,@8 טולע
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 - ״ףריפוצםיוא ןטאט ןגעװ ראנ ״םע טײג ןעקנאדעג ןיא טשינ״
 •טגנערב רע רעכלעװ טימ ,טײקראלק יד .טגאזעג רע טאה

 רעד ,ךארפש ןײז ןופ טײקגיטומ יד ״ןעקנאדעג ענייז םיורא
 ןיא ראפ־טגײל רע םאװ ״םארגארפ ןופ טײקטםעפ יד — רקיע
 ־עפש טאה טפירש יד זא ,טײקטלונ אזא ןופ זיא ״טפירש רעד
 טשינ רעכלעװ ןופ ,לביב רעמײהעג רעד ראפ טנידעג רעט
 םארגארפ ןײז ריא ןופ טגזה ראטאטקיד רעשיטםישאם ןײא
 .ןעײר ענײז ןיא ןםאמ יד ןראנוצגײרא ידפ ,טלעטשעגפיוא
 ןײז ןיא ףיואיטלעטש רעמײהנעדאב ר״ד סאװ ,סאד םיראװ
 ...דרע רעד ףיוא ןדע׳ןג םאד ראנ ,שרעדנא טשינ זיא ,טפירש
 יװ טעמפ ,טפירש ןײז ןיא קעװא רע טלעטש לפ־םדוק
 ןטשרעביוא ןראפ ײז טבאמ ,ןאנביוא ןופ ןסאמ יד ,טסיסקראם ןן
 -םיוא רע טפור - ,גנאל־וצ טרעיוד גירק רעד, .לםײטש ןופ

 יד טשינ ןכאמ גירק םעד .ןדלעה ןריצודארפ לאז רע זא
 •נודעג ךרוד טריפעג טשינ טרעװ רע ,ןלארענעג רעדא מירסיק
 טרעװ רע ,חומחלמ עגילאמא יד ןיא יװ ,טכענקסדנאל ענעג
 עלאיראטירעט רעדא עשיטסאניד בילוצ וליפא טריפעג טשינ
 רעבירג־ץוש יד ןיא .ןםאמ יד ראפ זיא גירק רעד .ןסערעטניא
 ןקירבןןפ־עיצינומא יד ןיא ,רענעמ יד ןגיל רעדלעפ יד ףיוא
 טרעװ קלאפ עצנןןג סאד - רעדניק יד ןוא רעבײװ יד ןענעז
 טײקכעלגעמ א זיא גירק ןופ קעװצ רעד - .ןגיוצעגנײרןןטימ
 גירק א זיא סע .טעבר?ן ןוא טיורב ןםאמ יד רןןפ ןפאש וצ
 םעד ןלעװ םעד ךרוד .קרעמ־ץןןזפא ראפ ,ןפאטש-יור ראם
 .ןםאמ יד ראנ ,ןלןןרענעג רעדא ןגינעק טשינ ןעניװעג גירק
 - גירק ןופ ןגלאפ יד ,תורצ עלא ןום רעגערט יד ןענעז ײז

 -נגן ןײק טשינ רעדיװ ןלעװ — טםולראפ רעדא, םניװעג ןײז

 יד זא ,םיורא-טגנירד םעד ןופ .ןםאמ יד ראנ ׳ ,ןגארם ערעד
 •יגער ןרוד טשינ ןרעװ־טריפעגנא טעװ טםןןשרעה עגיטפנוקוצ
 יד ךרוד ראנ ,ךײה רעד ןופ טמיטשאב ןרעװ עכלעװ ,ןעגגור
 •מײהא ןלעװ ײז ןעװ .רעבירג יד ןיא טציא ןגיל סזןןװ ,ןסאמ
 •סיורןן טשינ טנןןה רעד ןופ רעװעג םאד ײז ןלעװ ,ןעמוק

 ךיז רןןפ ןרעכיז וצ ידפ ,םעד וצ ןצונזןב סע ןלעװ ײז ,ןזאל
 יד רןןפ - ערעדנןן ראפ טשיג ,גיז םעד ןופ ןטאטלוזער יד
 ״...!רעלעירטסודניא ןוא ןטםילצטיפןןק יד ראפ ,עטלײװרעדסיוא
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 ךיז ןרעטנענרעד סאד רע טעז קילב ןשיאיבנ א טימ
 ׳מים רעד םלא ,״טאטש* רעד •״טאטש״ ןיפ טכאמ רעד ןופ
 —קלאפ ןזפ ןיורק רעד ןופ רעגערט רעד סלא ,קלאפ ןופ לאב

 ןופ רעמיטכײר יד רעביא ןדײשטנון וצ ןבאה טעװ ןײלא רע
 רע .גנורעקלעפאב רעד ןופ עיצקודארפ רעד רעביא ןוא דנאל
 טמוק סאד יצ ,ךיז ןבענ רעשרעהטימ ןײק ןדלוד טשינ טעװ
 .מזילאטיפןזק רעדא םזילזןרענעג ,עיטםאניד ןופ םראפ רעד ןיא

 טרא עטקנערשאב סאד ןבעגעגפ^ רע טאה עימסאניד רעד ראפ
 רעבא טגינעק גינעק רעד) ״טכאמ ןא ץנאטנעזערפער, ןופ
 זיא סאװ ,רעטילימ סאד .(דנאלגנע ןיא יװ - טריגער טשינ
 ,גירק רעד ןזיװאב טאה םע יװ ,קל§פ ןופ גנורעפרעקראפ יד
 ,טציא זיב יװ ,ךיז ראס עטקעס ןײק ,סאלק ןײק טשינ זיא

 רימ) קלאפ םעד טגיד ןוא קלאפ םעד סיוא טײטשאב סע רןןנ
 ןופ טאבעג םעד רעטנוא רעטעפש טאה רע יװ ,ןעז ןלעװ
 תורצוא יד .(טכיזניה רעד ןיא גנונײמ ןײז טרעדנעעג העש רעד
 ״עקלעפאב רעד ןופ עיצקודארפ יד ,ןפאטש־יור יד ,דנאל ןופ

 .קלאפ םוצ — תי:■,. לעב ןײא וצ ראנ טרעהעג גנור

 ןופ רעטםומ םעד טיול ,ךיז טײטשראפ ,םפראװראפ רע
 רעגערט םעד יװ ,ףמאק-ןסאלק םעד ,ןטפירש ערעדנא ענײז
 ״ןסאלק םעד .גנורעקלעפאב רעד ןשיװצ סאה ןוא האנש ןופ
 ןופ רעכערבעצ ןוא רערעטשעצ סלא רע טלפמעטש ףמאק
 ץנעטאפ עטלמאזעג יד ראפ ךיז טימ טלעטש רעכלעװ ,טאטש
 .ןציפש ןוא ןטכיש ,ןגײװצ ענײז עלא ןיא ,עיצאנ רעד ןופ

 וצ םלעגנע ןוא סקראמ ןופ םזילאיצאם םעד טלײטרואראפ רע
 ,למיה ןשיטסילאירעטאמ ןטקנערשאב ןײז בילוצ גנאגרעטנוא
 רע רעבא ,ןלײמעצ וצ דרע רעד ףיוא זיולב טאה רע םאװ
 ךיז רע טלעטש לב־םדוק .ןזעט ענײז ןצגאגניא רעביא׳טמענ
 טכאמ רעד ףיוא :מזילאיצאם ןום ןלײז׳טפיוה ייװצ יד ףיוא
 ׳טאוױרפ ןופ גנופאשפןן רעד ףיוא טעמכ ןוא ןםאמ יד ןופ
 ׳ארפ ןופ משינ - ןםאמ יד ןופ טכאמ רעד ףיוא״ .םוטנגײא
 ראפ !(״ץוביק רעד, םע טפור רעמײהנעדאב ר״ד) ״טאיראטעל
 עצנאג יד רע טגנאלראפ ,ץוביק ןטמאזעג םעד ראפ ,םיא

 רעד זיא רע .סעיצקנופ ענײז עלא טימ טאטש םעד - טכאמ
 - זיוה סאד טרעהעג סע ןעמעװ וצ ,תיבה־לעב רעגיצנײא
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 ,םומבגײגו״טאװיר! ףיוא טכער םעד ךײש סןןװ •דנאל םאד

 טשינ .פ§ טעמכ םע טגאז רע זא ,טײװ יוזא רע טײגרעד
 טקנערש^ב 8 רעביא ראנ טזאל רע ״ךיז טײטשרןןפ ,ןצנ^גניא
 -לפ ןטםנידראפ עכעלנעזרעפ ראפ ןיול סלג; ,םוטנגײא-טאװירפ

 ,םעד ןגעג ןיטולחל זיא רע רעבא .טפעל רעמיטנגײא רעד ןמז

 ןוט לןןז ןעמ סאװ ,עגידעבעל יד ןריטקיד לאז רעטיוט א זא
 ־ראפ ןײק רעמ טשינ טאה רעטיוט א .סנגעמראפ ןײז טימ
 •וצ סנגעמראס סאד טלאפ ןבראטש ןופ סנעמאמ ןיא ,סנגעמ

 .טאטש םוצ קיר

 ,םיכפיה יד ,עגיטלאפש־ײװצ סאד רעדיװ טמוק אד ןוא
 םרעמײהנעדאב ר״ד ראפ שיטםירעטקאראכ יוזא ןענעז םאװ

 .רוטאנ

 השורי סנעמעװ ןופ ,ןרעטלע עכײר ןופ דניק א ןײלא
 טײקכעלמעװקאב ןוא טײקכעלגעמ יד םיא טיג ןוא טסינעג רע
 יד רע מלײטרואראפ ,ןבײרש וצ רעכיב ענײז טראפמאק ןוא
 ״נסײפ טימ .גידגיז ןוא שיגאלמוא ,שילאראממוא סלא השורי
 - םעקינםאפ־ןוא״טסופ יד רע טרעדליש ראמוה ןרעטיב ,ןגיד

 ןפיוא תושורי ןופ ןבעל םאװ ,ןרעטלע עכײר ןופ רעדניק יד
 סאװ ,סטכעלש םאד ,גנורעקלעפעב רעמירא רעד ןופ ןובשח
 ײז סאװ ,עיצאזילאראמעד יד ןטאטש םעד םעד ךרוד ןא׳ןעוט ײז
 ןאק ןעמ זא ,ןעעז ערעדנא ןעװ ,ןבעל ןיא ןײרא-ןעגנערב
 ,ןםינעג רעסעב ןוא רעײרפ ןטײקגיאעפ ןא ןוא טעברא ןא

 זיא טאטש רעד ,ןײנ !ןעלמאזנא םנגעמרןזפ ראנ ףראדאב ןעמ
 יד .סנגעמראפ םענעזאלעגרעביא ןופ שרוי רעגיצנײא רעד
 :ןדײנש רעדלעפ ענעגײא ערעײז ןופ טיורפ סאד ןזומ עגידעבעל

 ׳מאק סיורג וצ טני1אװעגוצ זיא סאװ ,שטנעמ 8 ןייל8
 ,שיט״םנאסענער א ףיוא ןראװעג״ןבירשעג■ זיא ךוב םאד) טראפ
 ןעצ ןופ רעגנוה םעד ןליטש טנאקעג טלאװ טרעױ ןײז סאװ
 ,רעכיפעט עטכוזעגסיוא ףיוא ןטערטעג ,(רןןי ןעצ ףיוא ןשטגעמ
 םורא ןעגנאהאפ רעמיצ סאד ,עיםרעפ ןטײװ ןופ עטגנערבעג
 םאװ ,ךוב סאד ןוא ,ןרוטפלוקם טימ טלעטשאב ,רעדליב טימ
 -קול טלײטרואראפ ,ןראװעג-ןבירשעג רעפםאמטא רעד ןיא זיא
 .טאמש ןופ ןובשח םעד ףיוא ףדוע ןשירעדנעװשרצפ סלא םום

 ןטײקגיאעפ ענייז בילוצ טלטרעצעג ,גאטליואװ ןיא ןגיוצרעד
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 ןופ טרעראפ ,דנײרפ ןיא עטנעאנ ןיפ ןא־טײהדניק ןײז ןיפ
 טלאװ ,3ײװ גינעטרעטנוא ןײז ןופ טרעטעגראפ ״החפשמ ןײז
 םעד ןא ןנעלרעביא טנאקעג טשינ גאט ןײא ןײק שנעמ רעד
 -מירא םיא ןבאה עגינײז יד ןכלעװ טימ ,סוםקול ןוא טראפמ^ק

 ,טלעג טימ טריסערעטניא טשינ לאמנײק ךיז טאה רע .טלננירעג

 סאװ ,סאד טבעלראפ ,ןריפ רעדורב ןײז טזאלעג ןטפעשעג יד
 ןענאװנופ — ןכאמ וצ ךיז ןלופורקס ןא ,טפראדעג טאה רע
 רעצנאג רעד טימ סיורא רעבא טערמ רע - ,טמוק טלעג סאד
 •ראפ עסיורג יד ןגעג רעדעפ רענעפילשעג ןײז ןופ טײקפראש

 רעהעג יוזא ,םי םוצ ןפיול ןרעםאװ עלא יװ יוזא״ .ןטסניד
 ...״טאטש םוצ קירוצ ףדוע רעדעי

 •כרודא יוזא יװ טרידנעמאקער רע עכלעװ ,ןדאטעמ יד

 ׳ולאװער ןײק ןעמעגנא טשינ ןפראד ,ןעמרןןפער ענײז ןריפוצ
 ,ץעזעג ןופ ןעמאר יד ןיא ךיז גידנטלאה ,רעטקאראכ ןרענאיצ

 ־וצ - רעײטש םעד - ןענאגרא ענײז ךרוד טאטש רעד ןאק
 רעגריב ערטיכ רעדא עגולק סאװ ,ףדוע םעד ןעגאמפיוא קיר
 םעיצאניכאמ ןוא ןעלטראפ ענעדישראפ ךרוד טאטש ןופ קאה

 .טראנעגסיוא

 ־נוגנערטשנא עכעלשטנעמ ראפ טפארק עדנבײרטנא יד״
 רע טמוק - ,ןגראמ ןראפ ארומ יד ןײז טשיג רעבא ןאק ןעג
 ןײז טעװ רעגריב רעד ןעװ — ,ריפםיוא ןטלא ןײז וצ קירוצ
 ־יצניװ ןוא ןעניוש ךיז רע טעװ ,ןגראמ םעד ראפ טגראזאב
 רע טנראװ - ,ןלאפ ןזומ טעװ עיצקודארפ יד ,ןטעברא רעג
 יד זיא רעסעב ףיוא גנונעפאה יד טשיג - ,ןטסילאיצאס יד
 עזעיגילער סאד ,רבח םוצ ע^יל יד ראנ ,טפארק עדנבײרטנא
 ןיא טיוג רעפיט ןופ םיורא-טלעװק סאװ ,ןביולג א .ליפעג
 •עלרעדירב ןופ ליפעג עכעלשטנעמ עטסכעה סאד ,ןליװ םטאג

 ראנ - טגנערב םוטסירק םוזעי ןופ ערעל יד םאװ ,עביל רעכ
 ,שטנעמ ןגיטנײה םעד ראפ רעדנואװ סאד ןפאשאב ןאק יז
 יד ראפ ןוטעג רעדנואװ םאד לאמא ןיוש טאה יז יװ יוזא
 רעשיםאלק רעגידנבראטשפא רעד ןופ ןשטנעמ עשירענידנצעג

 .טפירש ןײז רע טגידנע — ,״טלעװ

 יד ןיא ,עלעיציפא יד ןיא ןפאשעג םיא טאה טפירש יד
 •נא ןיא רעבא .לםײװצ םוש ןא ,םיאנוש ןזײרק עלעירטםודניא
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 •םילאיצאם יד ןיא וליפא .רעגנעזונא ענעבעגעגרעביא - ערעד

 ,טעטיזעיגילער ןײז ןעװעג־לחומ םיא ןעמ טןןה ןזײרק עשיט
 עזאושזרוב יד ןא ,ןמיס ןטוג א ראפ ןעמונעגנא םע טאה ןעם
 ט^ה רע ואװ רעב1§ ...םיוב ןופ ןלאפוצפארא ףײר טרעװ טלעװ
 -עטגיא ןשיװצ ןעװעג םע זיא ,רעגנעהנא ןטםנײממא ןענופעג

 םיא ןעמ טןןה עלעוטקעלעטניא יד ײב .רעבײװ ןוא עלעוטקעל
 -עגנאװע םלא — רעבײװ יד .״איבנ״ ןעמןזנ ןטימ טגיורקעג

 .רעגנערב׳העושי א ,טםיל

 רעד ײב ןײגוצפיוא ןביוהעגנגז טאה רעבא ןרעטש ןײז
 .גירק ןופ עדנע

 ןבאה ךפלגנײ עשיליופ ןעװ ,גירק ןופ ךורבנעמאזוצ םײב
 ׳פארא דרעװש ןײז עשראװ ןופ ןםאג יד ףיוא ״ןראזעצ״ ןופ
 לטגאמ ןײז ןופ סעפילש יד ,פאק ןײז ןופ םלעה םעד ,ןעמונעג
 ,״ראזעצ״ ןוא ,ןבעגעג טנאה רעד ןיא םיא ןוא ןםירעגפארא
 םורא טאג ןגיבײא ןא ןופ המיא רע טאה רעירפ גאט א םאװ
 טעטיראטיוא ןופ לאבמים רעד - ״ראזעצ״ ,טײרפשראפ ךיז
 ־עג םאד טרעפרעקראפ ךיז טימ טאה רעכלעװ ,גנונעדרא ןוא
 זאלפליה ןענאטשעג זיא ,גנאל־תורוד טניז טכאמ ןופ דלאװ
 ןוא טםעטארפ ןא ךיז טזאלעג ןוא טנעה עטזאלעגפארא טימ
 .פא טעטיראטיוא ןוא טכאמ ןײז ןופ םנכייצ יד דנאטשרעדיװ

 •נעמאזוצ דנאלשטײד ץנאג טןןרדעג טאה לאמטםנעד - ןעמענ

 •יװ ךיז טאה רעמײהנעדאב ר״ד םעד ןיא .ןרעװ וצ ןכארבעג

 יװ ,ןעזעגםיוא טאה סע ,ליפעג־״םיעכהל״ םאד טקעװרעד רעד
 טאה רע םאװ ,ןענאמעד יד ראפ ןקארשרעד ךיז טלאװ רע
 ןײז סאװ ,ןײז וצ ןדירפוצ ךעלטנגײא טאטשגא .ןפורעגסיורא
 ־קעםנאק עגירעהעג יד ןופרעד ןוא ןראװעג־םיוקמ זיא תואיבנ
 - תודע עטביולגאב טיול - ראג רע טאה ,ןעיצ וצ ןצנעװ

 ןוא .״ןראזעצ״ ןופ ךורבנעמאזוצ ןפיוא רניק א יװ טנײװעג
 שיךײ ײרטעג ןײז ןופ םיוש רעד ןיא טשינ רע טאה טנײוועג

 רעגיסאר־ןײר רעשידראנ ןײז ןופ םיוש רעד ןיא ראנ ,בײװ
 •עג ןטצעזאב ןופ דרע לקיטש ןײא ןײק* ...רעטבילעג רעשירא
 טשינ״ - .לאמטםנעד ןגירשעג רע טאה - ױןבעגפא טשינ טיב
 ,םומזילארענעג ןגידנפיולטנא םוצ ןפורעג רע טאה - ״זןפיול
 •ערג יד טעבנגעג ײז ןבאה ענעדײ א ראפ טלעטשראפ םאװ
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 קנאדצג םעד טיפ ןגארטעגמור^ ךיוא ךיז מ^־ה רע ...ץעג
 רעמ ןעװעג טשינ זיא סע שטאכ /׳ןס^ימ יד ןביוהוצפיו^?,,
 ןוא ןביותעגפיוא ןעװעג ןענעז ןסאמ יד .ןביוהוצפיוא םאװ
 זיב ,טײצ ר§י ריפ גנומיטש רעטצײרעגפיוא ןא ןיא ןמלאהעג
 םילפ עלא ףיוא טעבראעג טאה רע .ןל^פעגפארא ןענעז ײז
 טנראװעג ״באטש-לןןרענעג םוצ װירב ןבירשעג ,לאמטסנעד
 ,ןקירבאפ ערעײז ןענעפעפיוא ןלאז ײז זא ,רעלעירטסודניא יד
 ןוא ןעמענוצפיוא ךיז ןיא ןטאדלאס עטײרפאב עסאמ יד ידפ
 ■־סיוא טאה רע .רעטסינימ־סנאניפ ןופ טלעג ףיורעד טגנאלראפ
 •עד םעד ראפ ףליה רעװיטקורטכנאק ןופ רענעלפ טעבראעג

 טלעטשעגנײא ךיז רע טאה רקיע רעד ןיא ,רעטילימ ןטריטרעז
 •יוא ןוא גנונעדר^ ןטל^הפיוא ראפ טפארק רעצנאנ ןײז טימ

 .טעטיראט

 -םגנוריגער יד וצ ןראװעג-ןגיוצעגוצ רע ויא לאמטםגעד

 .דנאל ןופ עיצקורטםנאקער רעד ןיא ןטעבראוצטימ ,ןזײרק

 •אמעד-לאיצאס א טײהרעמ ריא ןיא ןעװעג זיא גנוריגער יד

 יד ןיא ןגעלעג זיא טעטיראטיוא יד ןוא טכאמ יד ״עשיטארק
 םעד טגידערפעג ןבעל ץנאג רעײז ןבאה סזןװ ״יד ןופ טנעה
 ןופ יובפיוא םעד ןוא טאטש ןשיטסילאטיפאק ןופ גנאגרעטנוא
 •רא ןסאמ־רעטעברא יד ײז ןבאה קעװצ םעד וצ .םזילאיצןזם

 יד ןלאפעגגײרא זיא טנעה ערעײז ןיא ןעװ ,טציא .טריזינאג
 ןבעל םײב ןטלאהרעד וצ ידפ ,ןוטעג ץלא ײז ןבאה ,טכאמ
 ייז יװ ערעדנא ןײק טשיג םאװ ,םעמסיס עגידנבראטשפא סאד

 ...ןבארגרעטנוא ןפלאהעג ןב§ה

 ־ןזװער רעשיטםיװעשלןזב רעד ךאנ ןעװעג ןיוש זיא םע
 -נריטםיזקע רעד ןופ ןרעטעמשעצ סאד .דנאלםור ןיא עיצול
 ר^פ טיונ ןוא רעגנוה טכארבעג טאה סאװ ,גנונעדרא רעגיד
 סגזד ,ןעלקיטרא עטםגיטפראדאבטיוג ןיא לגנאמ רעד ,ןםאמ עשיסור יד
 קערש יד ,ןצגנוגיואװ יד ןצעזצב ם§ד ,סנגעמראפ ןריקםיפנאק
 ץלא סאד - דנאלםור ןיא טשרעהעג טאה םאװ ,רארעט ןופ
 דנאלשטײד ןגידנלאפעצ םעד ןיא ןפורעגםיורא המיא אזא טןןה
 ״ר^זפעג עטיור* יד זא ,ןטסיקאטראפס יד ןופ טפאשרצה רעד ראס
 ,ןםאלק עלא גירק בײהנא םוצ יװ טגינײאראפ רעדיװ טאה

 ןבאה ןוא ןטארקאמעד-לאיצאם יד וצ ױב ןטכישירעקנױ ייו ןיפ
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 מאה םאװ ״קלאפ סאד .מנארפ ןטױר םעד ןגעג טלעטשעג ךיז
 ןוא רעגנוה ןופ קורד םעד ןטלאהעגםיוא תונשקע אזא טימ
 זיא סאװ ״קלאפ סאד ,עדאקאלפ רעד ןופ ןראי יד ךרוד טיונ
 ,טלעװ רעצנאג א רעביאנגעג דלעפ ןיא ר^י ריפ ןענאטשעג

 •רא יד ז8 ״טכאמש יד ךיז ףיוא ןעמענ טלגזװעג רעםעב טאה

 יבןן ,טעטש ערעײז ןצעזאב ןלאז עטעדניבראפ יד ןופ ןעײמ
 •נארפ יד זןן ,טלאװעג ןב^ה םרעקנײ יד .עטיור יד טשינ

 טכאמ א ראפ .ןילרעב ןײק ןרישראזננײרא לאז ײמרא עשיזיוצ
 םעד ןפראװעגרעטנוא ךיז ןוא ןגיובעג פאק םעד ײז ןטלאװ
 טשרעהאב טשינ ראנ יבא ,םישזער ןדמפרפ א ןופ ןימאלוגער
 ,ןטםילאיצ^ם יד וליפא .עםאמ-רעטעברא רעד ןופ ןרעװ וצ

 רעײז ןיא דנאל ןופ טפאשרעה יד ןטלאהעג ןבאה עכלעװ
 ןופ ןשנואװ יד וצ טמיטשעגוצ גידנגײװשליטש ןבאה ,טנאה
 ,טזאלעגוצ ײז ןבאה טײקגידתונמחרבמוא ןא טימ .סרעקנױ יד

 ןבאה עכלעוו) ןריציפא עטםאהראפ סאװ׳ראנ טשרע יד זא
 ןלאז (ןגארט וצ סאג ןיא ןעמראפיגוא ערעײז טאהעג־ארומ
 -פיוא ןשיטםיקאטראפס םעד ןקירדרעטנוא ןזײא ןוא טולב טימ

 טכאמ א ןײלא ךיז ןגעג ראפעג רעד ףיוא וליפא ,דנאטש
 ׳ליטש טאה ,גנוריגער עשיטםילאיצאס יד ,יז .ןלעטשוצפיוא
 •יורג ןענעז עטױר יד ןום רעײפ יד יװ ,ןעזעגוצ גידנגײװש

 ךיז ןוא ןילרעב ןופ ןםאג יד ףױא ןראװעג־םעדראמעג םאז
 ■רעד וצ״ ףורפיוא ןטלאק א טימ טזאלעג״ןענעגונגאב זיולב
 -עג טשינ לאמנײק ןענעז עגידלוש יד .״גנונעדרא יד ןטלאה

 •יל יד .ןרןןװעג־טפארטשאב טשינ לאמנײק ןוא ןראװעג׳ןענופ

 ׳נײא עיצאנ רעד ןופ טולב ןיא זיא ס.אװ ,טעטיראטיוא וצ עב
 ןאק יז רעכלעװ ןא ,טפול ריא ראפ זיא סאד סאװ ,טפמיאעג
 עיצ^נ יד רעכלעװ ןא ,טכאמ ןופ טםיופ יד ,ןעמעטא טשינ
 ןוא ןכראהעג וצ ןלעפאב שיגעפרעדאב יד ,ןבעל טשינ ןאק
 לםיב ןגײא םעד ןא ןעגנעה םאד ךױא ,ןבעגוצסיורא ןלעפאב
 זיא סנײמ״ - םוטנגײא וצ עביל יד ,סטוג־ןוא־באה םירןן
 יד ןופ ענײא זיא סאד סאװ ,״םנײד זיא םנײד ןוא םנײמ
 סעד בילוצ - עיצאנ רעדנביל־גנונעדרא רעד ןופ ןלײז־טפיוה
 טריסקענמ ןײז טלאװעג רעםעב לאמ טנזיוט ןעמ טאה םעלא
 ןאק ןעמ רעכלעװ ,טכזןמ רעטנדרןזעג רעדמערפ א ןופ
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 ײז .צטיור צנעגײא יד רעטנוא ןײז וצ רצדײא ,ןריטקעפסער
 ,ןצגנוגנידאביסנדירפ עלא ףיוא ןצגנאגעגנײא רעבירעד ןענעז

 ױו ,ןעװעג טשינ ןענעז ײז ראבריפםיואמוא ןוא רעװש יװ
 יװ ,טליפעג טשינ ךין ןבאה ײז טגירעדינרעד ןוא טמעשראפ
 ןוא דובכ םעד ראפ ןענ-ופעג טשינ ךיז ןבאה ײז טגידײלאב
 ןרעהפיוא לאז סאאכ רעד יבא ,עיצאנ רעסיורג א ןופ עדריװ

 .ןרעװ״טריפעגנײא קירוצ לאז טעטיראטיוא ןוא גנונדרא ןוא

 ,יד ןופ רענייא ןעװעג זיא רעמייהנעדן^ב ךירנײה ר״ד
 ןוא גנונדרא״ וצ ןפורעג עלא ןופ רעכעה טציא טאה םאװ
 ׳ודטסנ^קער ןגעװ טלדנ^העג ךין טאה םע ןעװ .״טעטירןןטיוא
 ןופ רענײא ןעװעג רע זיא ,ךײר ןופ טכאמ־רעטילימ עײניד ןריא
 ״טיה״ ...דרעװש ןײז ןבצגעגקירוצ ״ןראזעצ, טאה רעכלעװ ,יד
 זיא טכאמ יד ,טײקשיאײטראפ רעדעי ןופ רצװסכײר יד פא
 ׳עג ןרעװ ןומ יז ,טײקגינײא ןײז ,ןסיװצג ןײז ,קלאפ סןןד
 ׳עג ןכאה סאװ ,ענעי ןגעג טמערוטשעג רע טאה - ״!טניוש
 טריזינאגראער ןרעװ ףראדאב רעװםכײר עײנ יד זא ,ןטלאה
 ׳ילבופער ןופ ראנ ,סרעקנױ עטל^ יד ןופ טשינ טצצזאב ןוא
 עשיטסילאיצ^ס עגינײא ...ןטנעמעלע עשיטארק^מעד ,עשיגןןק
 ךירנײה ר״ד טימ םיכסמ ןעװעג ןענעז ןראטםינימ

 ...״שיאײטראפמוא ןײז זומ רעװסכײר יד״ :רעמײהנעד^ב

 דנאל ןיא ,מגיאוראב רעטימעג יד ךיז ןבאה םיוק ראנ
 רעמײהנעדאב ר״ד ךיז טאה ,גנונדרא טריפעגנײא ןראװעג זיא
 טםניד ןיא טלעטשעג רעדעפ רעלופטנעמארעפמעט רעד טימ
 ןוא שינעדנעטשראפ וצ ןפורעג רע טאה גיטומ .םולש ןוס
 ׳רעטנוא עטםקראטש יד ןופ רענײא ןעװעג זיא רע .דלודעג
 ,יונעטאר ר״ד רעטםינימ ןטעדראמרצד םעד ןופ רעציטש
 רעד .רעריפ ןוא ןיבר ןײז ראפ טכארטאב טאה רע ןכלעװ
 קירב׳םגנוגידנעטשראפ רעד ךרוד טריפ מולש־טלעװ ןופ געװ
 ןופ געװ רעד ראנ טשינ זדנאלשטײד ןוא ךײרקנארפ ןשיװצ
 ןופ גנוגיאוראב יד ךיוא ר^נ ,קירב רעד ךרוד טריפ םולש
 ןופ לרוג רעד ןוא טײהשטנעמ רעד ןופ טפגוקוצ יד ,עפארײא

 .עיצאזיליוױצ רעזנוא
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 דנײרפ רעשיזיונמאדפ םלא ןרןמעגיןגירשראפ זיא רע
 ןגעג ןעיוהעגפיוא ךיז סאה סע ,רעגגןל ןרענאיצקאער ןכרוד
 סעניטם ןופ ןעגגוטײצ עטריזילןןקידניס יד ןיא םערוטש § םיא
 ןופ מגײפ סלא ןראװעג״טנכײצאע זיא רע .גרעפנעגוה ןוא
 םולש .םעד ףיוא טקוקעג טשינ רנ^ מאה רע .דנאלרעט^
 ,טביולגעג תטאב טאה רע רעכלעװ ןיא ,הנומא ןײז ןעװעג זיא
 .עג ךיז טאה רע רעכלעװ ןיא ,דנןןלרעז^פ ןייז — עפזןרײא
 ׳ואװעג לײטרואראפ ןדעי ןא ,רעגריב רעטגיטכעראב םלא טליפ
 ־יליװיצ רעשןעפןןרײא רעד וצ טײקגירעהעגוצ ןײז ךרוד ןקזנ
 רעמײהגעדאב ךירגײה ר״ד ךעלטנגײא טשינ זיא יצ .שי3*ז
 יד ןיא ןפר^װעג ט^ה סאװ ,עטשרע יד ןופ רענײא ןעװעג
 רעד״ טפירש ןײז ךרוד דנאל ןײז ןופ ןזײרק עלעוטקעלשטגיא
 ו׳׳םזןעפארײא־ןאופ״ ןום עעדיא יד ״קנעדעג רעשיעפארײא
 טימ ,טריסנאל יוזא טםירש ןײז ךרוד יז רע טאה סלאפנדעי
 ,ןגארטעג טומנדלעה אזןן טימ ןוא טגידײטראפ םוטרעטיר אזא
 •רעד ןופ סרעטןןפ יד ןופ םענײא ןפורנא םיא ןןןק ןעמ זןן

 .עעדיא רעגיז^ד
 ןראפ טײהנבעגעגרעביא עגיםומ ןײז ,םזיל^קידאר ןײז
 ןטימ גנוגידנעטשרןןפ וצ גנורעקאב ^סײרד ןײז ,םו^׳טלעװ
 רענײמעגלזן רעד טימ טרעגײטשעג ךיז טאה טנײפ ןגיטבענ
 ןיא טכאמעג־טקרעמאב ךיז טאה סאװ ,םולש ראפ גנומיטש
 טװאורפעג ןבאה ןטנעמעלע ערענאיצקאער יד יװ םעדכאנ הנאל
 רעטסיגימ ןופ גנודרןןמרעד רעד ךאנ .ןביוהוצפיוא פ^ םעד
 ״עגיטרעדאפענפיוא ,ןראװעג״טריצאװארפ זיא םאװ ,יונעטאר
 ״גאטסכײר רעד ןופ ןטאטופעד ערענזןיצקאער יד ךרוד ןראװ
 ןכנימ ןיא שטופ םעגעגנולעגמוא םעד ךאנ ,רעמ ךאנ ״ענובירט
 רעװסכײר רעד ןופ לארענעג א םאװ ,ףראדנעדדל־רעלטיה ךרוד
 ״עג ןופ דנאל םאד טעװעטארעגפא קילבנגיוא ןטצעל ןיא טאה
 •ארקאמעד-לאיצאם יד ךיז טאה ,שינערעקרעביא ןא ןופ ראפ
 ןגעג ןרעװאוצפא ךיז ןביוהעגנא ןוא ןקארשרעד גנוריגצר עשיט
 ׳כאנראפ טציא זיב טאה יז עכלעװ ,םטכער ןופ ר*פעג רעד
 ןעמ ,תמא .ןטנעמעלע עקניל יד טימ יףמאק ריא ךרוד טגיסעל
 טשינ טןןה ןעמ .טגיטײזאב ןצנאגניא טשינ ראפעג יד טאה
 •נעד§ב ר״ד ױא םעד טים) רעםימעג יד ןצײרפיוא טלאמענ



 155 טנורג*א םיי*

 שטיופ־רמלטיה םעד טאה ןעמ .(גימיטשנײא ןעװעג ךיוא רעמײה
 ט^ה גנוריגער יד .גמנדרא־גאט ןופ ןעמונעגפארא דניװשעג
 /רעכײרטסע ןטרעפמאלשרןןפ םענעפאלעגוצ״, ןדמערפ םעד ןיא
 טשינ םיא טאה יז ,ראפעג ןײק ןעזעג טשינ ,ןרעלטיה ןיא
 טאה ין .טרעד^פעג סע ןפאה לײט יװ ,טכאמעגףעלדעשמיוא
 טאה יז .גנוטײד^פ ןײק ןפײרשוצ טלאװעג טשינ דאזיפע םעד
 םעד ט^ה םעבלעװ ״טבירעג םוצ ןפעגעגרעפיא ןרעלטיה
 ״גנוטםעפ עטכײל ר§י ראפ א ףיגא טקישראפ ״רערעדורפיוא,
 ,ןגעװאפ וצ ײרפ ךיז טײקכעלגעמ יד ןגירקעג טאה רע •ואװ

 ״ףמןזק ןײמ״ סאה ןופ לפיפ ןײז ןפײרשוצנ§ ״ןדליב וצ ךיז
 רעפלעהטימ ענײז טימ גנודניפראפ רעמײהעג ןיא ןײטש וצ ןוא
 ם^ד זיא גנומיטש רעד ןיא רעבןז .ײטראפ ןײז ןדליבםיוא ןוא
 ןזײרק־סלדנאה ןוא רעלעירטםודניא .לאקידאר ןעװעג דנאל
 ,דנאלםור טימ גנורעטנענרעד א ראפ טגײנעג ןעװעג ץעגעז
 טימ ןוא ,ןכאמ וצ ןטפעשעג טפאהעג טאה ןעמ רעכלעװ מימ
 רעד טאה יונעטאר רעשסינימ רעטעדראמרעד רעד רצכלעװ
 עלעוטקעלעטניא יד .טפינקעגנא גנודניפראפ עשיטילאפ רעטשרע
 רעכלעװ ,םױנומאקא וצ טגײנצג ןעװצג ןײמעגלא ןיא ןענצז
 ןבעגעג וליפא ךיז טןןה םאד ,טעטכילפראפ טשיגראג וצ טאה
 יד ןיא .ןצגנוטײצ עלארעפיל xואושזרוב יד ןיא ןעגעקרצד וצ
 ןפאה עלא .םזינומאק-ןאלאס א טעװארפעג ןראװעג זיא ןצמײה
 .גנונדר^ רעשיטםילאטיפאק רעד ןופ טיוט ןוא ףום םעד ןצזצג
 פעד טימ ןצמואװשעגטימ זיא רעמײהנצדאב ךירנײה ר״ד

 ...טײצ רעד ןופ ם^רטש
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 דר^ב רעצר^װש רעד טימ ןאמ רעד

 טא.ד ױ .טרעיודעג .דמחלמ יד — דניז יד טאה ראי ריפ
 רעד םאװ ,ןעגנוכײרגרעד עלא ןעםונעגנײרא תושר ריא ןיא
 רעד ןופ טקניטסניא ןײז ךרוד ,לכש ןײז ךרוד טא.ד שטנעמ
 עכעלשטנעמ • עלא .טעבנגעגסיורא טײקכעלטעג רעטנאקאבמוא
 וצ ןוא ןדראמ וצ ןראװעג׳טצונעגםיוא ןעגעז ןעגנודניפרעד
 וצ ןעמײה ,ןענעגרה וצ ןשטנעמ ,ןענערבראפ וצ מעטש ,ןביור
 ןטכענ טשרע זיא סאװ ,סאד .ןרעגנוהוצסיוא רעדניק ,ןטכינראפ
 םלא טנײה זיא ,ןעװעג-טנכערראפ ןכערבראפ ןטםערג םעד ראפ
 ראפ ,ןדאװעג־ןפורעגםיוא טסנידראפ סלא ,טאט עשיטאירטאפ
 ןבאה ןשטגעמ יד .ןעקנאשעג ןעגנונכײצסיוא טאה ןעמ״ןכלעװ
 דרע יד - ,ןגארטעצ טלעװ רעד רעביא תערצ א יװ האנש יד
 םימי רעביא המחלמ יד ײז ןבאה ,ןראװעג־גניע וצ ײז זיא
 רעד ןיא ,טפעלשראפ תױרבדמ עטםטײװ יד ןיא ,טײרפשעגםיוא
 .טרעדינעגפארא יז םי ןופ אנד רעד ףיוא ,ןגארטדאפ ןטפול
 ןעניפעגםיוא ןײא ןיא ןטלאהעג טאה עיזאטנאפ עכעלשטנעמ יד
 ןײק ,טאג א ןיא הנומא ןײק .גירק םעד ראפ ןטקנופ״ףערט
 םעד ןעװעג־דנאטשמיא טשינ זיא לאעדיא ןא וצ טײקגירעהעגוצ

 •ןכארבעגפיוא ןענעז ןעמיוצ עלא .ןציש וצ דניז רעד ןופ שטנעמ
 ,טנעקאב ךיז טאה שטנעמ רעד עכלעװ וצ ,סערעל עלא .ןראװעג
 ןשטנעמ עכלעוו וצ ,ןלאעדיא עלא ,טרעלקרעד גיטליגמוא דאפ
 .ןראװעג*ט.5פשעגםיוא ןוא טכאלעגסיוא ןענע? ,ןריואװשעג ןבאה
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 סאװ ןוא ןבראװרעד ךיו טאה שטנעמ רעד ם^װ ,ןסיװעג םאד
 ,טײקשהיח װעד ןופ טדעטעלקעגםיירא רע טאה ףליה ןײז טימ

 — ןעװעג״ךאװ זיא ליפעג גיצנײא ןײא .ןראװעג־טמרטשראפ זיא
 ןײק ןוא טגידניזעג טאה טלעװ יד זדראמ ־וצ טפ^שנדײל יד

 ...!ןעװעג טשינ זיא רופיפ־םױ
 ןראפ לאז רענײא ןזא ןעמוקפיונװז ךיז ןלאז ײז ט^שנא
 וצ פעק יד ,ןגאלש ךיז ץראה ןיא ,ןלאפ ינק יד ףיוא 'ןרעדנא
 — ,ןטענ־הליחמ ןגיוא יד ןיא ןדערט טימ ןוא ןגײב דרע רעד

 םעד טאה רענײא סאװ ,גנוטסיװראפ ןוא טיוט ראפ הליחמ
 םענעסאגראפ׳גידלושמוא םעד ראפ הליחמ ;טכארנעג ןטײװצ
 טראד טעקאנ ןענעז סאװ ,ןשטנעמ עגנױ ליפ יוז^ ןופ טולב
 ןוא תונמלא יד ראפ הליחמ ;ןגיל ןבילבעג רעדלעפ יד ףיוא
 .טרעכײראב ערעדנן? סאד טאה קלאפ ןײא עכלעװ טימ ,םימותי

 ןוא רעפרעק ןופ קנעדק ,םעימעדיפע ןוא רעגנוה ראפ הליחמ
 ־ןשטנעמ רעסיורג רעד ראפ הליהמ ,־המשנ רעד ןופ קנערק
 טאטשנא — טכאמעג טלעװ רעד םיוא ןבאה ײז םאװ ,עקטאי
 טקעדאב פעק יד שא טימ ,רעדײלק ענעםירעצ ןיא ןעמוק וצ
 טימ ,טדײלקעג גידבוט־םױ ןעמוקעג ײז ןענעז ,שיט־מולש פוצ
 ןעמוקאב ןבאה ײז םאװ ,דנאל רעײז ןופ ןעגנונכײצםיוא יד
 ןבאה ײז עכלעװ טימ ,ןײז־ילפ יד טימ ,דניז ערעײז ראפ
 ןופ םולש םעד ןעמוקעג ײז ןענעז םעד טימ — טעדראמעג
 רעײז ןיא הטרח ןופ ליפעג ןדעי ןא .ןדנירגאב טלעװ דעד
 רעצדעה עטיומ טימ ,ןםיבםגסיװעג ןופ רופש רעדעי ןא ,ץראה
 ײז ןענעז גיטכיזצרוק ,גיצראה־גנע ,תונברק ענעגײא ערעײז ראף
 ןוא רעגיז ףיוא ןדיזאב לאז םאװ ,םולש א ןדנירג ןעגנאגעג
 ,םיעשר ןוא םיקידצ ףיוא ,עכאװש ןוא עקך..^ע ףיוא ,עטגיזאב

 יד ןענעז תױח יװ ןטארד רעטניה .טכעגק ןוא ןרעה ףיוא
 ־עגנײרא ,ליאםרעװ ןיא ןראװעג׳ןטלאהעג ןטאגעלעד עשטײד
 ריפ ןופ גנוטײלגאב רעד ןיא םולש ןופ לאז ןיא ןראװעג־טריפ
 עטעדניבראפ ריפ יד טריזילאבמיס ןכאה עכלעװ ,ןריציפא
 ןבײרשוצרעטנוא ןראװעג־ןעגנואװצעג ןענעז ײז ןוא ןעײמרא
 ןעװעג־טײראב טשינ לאמנײק ןענעז ײז עכלעװ ,ןעגנוגנידאב
 ןוא גירק ןופ דלוש יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבאה ײז .ןריפוצםיוא
 ־אב ףראד ןעמ סאװ ,רעכערבראפ סלא ךיז טנעקרענא טימרעד
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 גיצדאהגנע .תורודףוא׳תורוד ףיוא ןטלאה םיוצ ןיא ,ןפארטש
 ןכלעװ ראפ ןוא ןןןװעג ןענעז ןשטײד יד יװ יוז* ,גיטכיזצרוק ןוא

 םעד ערעדנא יד ןפאה ,טרגןה יװא טציא ײז טפארטשאפ ןעמ
 -עג ןוא רשױ ןופ ןטנעמאדנופ עקראטש יד ףיוא טשינ םולש

 יד ןופ רעלײמ יד ףיוא ןוא ןזיפש יד ףיוא ראנ ,טײקגיטכער
 טאה ,ןעמונעגפא ענײא ןופ טאה ןעמ םאװ .טיופעג ןטאמראה
 ןעמ טאה ,טעטכינראפ עטלא יד .ןפעגעגרעפיא ערעדנא ןעמ
 ״רעד ןפאה ײז עכלעװ ןיא ,רעדנעל עשירעקנױ עײנ ןפאשעג
 ערענעלק ערעדנא ןטיטעפא ערעײז טצײרעגפיוא ,םעיציפמ^ טקעװ

 רעליןןםדעװ רעד ט^ה גגידלא ראפ ...ןשרעהאפ וצ רעקלעפ
 רעלעוטנעװע רעדעי ראפ ןשינעראװאפ :טגראזעג טאטקארט

 ^טכאמ רעשירעטילימ רעשטײד רעטײנאפ 8 ןופ טײקכעלגעמ

 טאה ךאז ןײא רעפ רןןנ ;גירק׳שנאװער ןדעי ראפ ןשיגעראװאב
 ןעײזראם וצ — ןגראז וצ ןםעגראפ טאטקארט רעליאםרעװ רעד

 ...דרע רעראפטכורפ ףיוא ןדירפ ןופ ןרעק םעד
 ׳לאטש ףיוא ןראװעג׳טעײזדאפ זיא ןדירפ. ןופ ןרעק רעד
 טימ טגיטםימאפ ,ןטאמראה ןוא ןדרעװש ,ןזיפש ףיוא ,ןזײא־ןוא
 ליװ רעפירעד ןוא ...ןזאג־טפיג טימ טקעװעג ,םאה ןוא האנש

 ...ןײגפיוא טשינ ןפוא׳םושפ ןדירפ ןופ טיורפ םאד

 טימ ןוא טכאמשראפ .ןדירפ ךאנ גירעגנוה זיא טלעװ א
 .,דנאל ןדעי ןופ גנורעקלעפאפ יד םיוא־טקוק רעצרעה עגיטםגנא
 ןײז ,ןײנ רעפא .ןדירפ ןופ טיורפ םאד ףיוא־טײג םע יצ
 *עגםיוא ןענעז ןעגנאז ערעגאמ ענײז ,ןפראדראפ זיא ץכעילפ

 ןאק זאלפ רעטםדגימ רעדעי ,ןעמרוטש טימ ןטניװ ףיוא טלעטש
 ...ןכערפעצ ײז

 ןעמוגעגנא טאה ןעמ םאװ ,ןשינעראװאפ יד ןופ ענײא
 ןעװעג זיא גירק־שנאװער ןשטײד א ןופ טײקכעלגעמ רעד ןגעג
 — טגײלעגפיורא טאה ןעמ םאװ ,תוקזיה־המחלמ ןופ טםאל יד

 ׳אלפיד ןוא ןלארענעג יד ףיוא טשינ ,רעםײק םעד ףיוא טשינ
 רעד ףיוא ראנ — גירק םעד טכאמעג ןפאה עכלעװ ,ןטאמ
 ךאי םעד טאהעג ןיוש טאה עכלעװ ,גנורעקלעפאפ דעגידלושמוא
 ןוא ןפירטראפ םזילארענעג םעד ,ןפראװעגפארא םרעקנױ יד ןופ
 ןטלאװ ןשטנעמ עשטײד יד יװ טקנופ ,ןפורעגםיוא קילפופער יד
 טשינ ןענעז ןוא ןליװ ןטוג םענעגײא םיוא טכאמעג המחלמ יד
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 ,םזיטאירטאפ ןופ םארטש םצד ךרזד ןראװעגףבירטעגנא וצרעד

 ןופ עיצאמע רעד ךרוד ,ןרגןװעג׳ןסאגעגםיוא ײז ףיוא זיא םזןװ
 ןראװעג-ןפ^שעג ײז םור^ זיא סאװ ,קורד ןשיג^ל^כיםפ םעד
 ־גאב יד מימ ןרעװ-ןעגניװצאב םעד ךרוד — רקיע רעד ןוא
 דצ ןופ גנורעקלעפאב יד יװ ,גירק ןיא ןײג וצ ןציפש-ןטענ

 •דגנבש

 עשטײד יד םאװ ,עמום יד ןעװעג זיא טצענערגאבמוא
 טשינ ךאנ ריא זיא רעפיצ ןי7 .ןלאצאב טפראדאב טא.ד עיצאנ
 רעטעפש ןרעװ־ןוטעג טשרע טעװ סאד) ןראװעג־טלעטשעגוצ
 ײב יװ ןעמ טאה עמום ענײמעגלן? יד .(גנוריפפיוא רעטוג ײב
 ־טכיל ראי ןעצ — ןראי ףיוא טלײצעג ןרעפיצ עשימאנארטסא

 ...ןלןןצ ראי גיצרעפ ,טײקדגיװשעג
 — ןעמוק טזומעג טאה סאװ ,סןןד ןעמוקעג זיא סע ןוא

 רעד זיא ג^ט ןײא ןײק ...םולש רעד ״ןכארבעגפיוא״ זיא םע
 יד ךיז טימ ןגארט טשױ לאז דע ,ןעגנצגעגכרודא טשינ ״םולש,
 ,ײרענאיפש ,תוליכר ,האנק ,האנש — המחלמ רעד ןופ ןזאג

 ...ןדרעװש יד טימ ןעכ^פ ןוא סעקנושארטם נרקיע רעד ןוא
 ׳יזיוצנארפ רעד עכלעװ טימ ,סעקנושארטם יד ןופ ענײא
 ,ןשטײד יד ןקערשפא ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רעטםינימ רעש

 רע זא ,ןעװעג זיא ,תוקזיה׳המחלמ יד ןלאצ וצ ײז ןעגניװצ
 .טיבעג־רור םאד ןצעזאב טעװ

 ־ײב דנאלשטייד ןראפוצכרוד סיוא־טמוק םע עכלעװ ,יד
 ןרעװ ,ץענערג רעשיגלעב רצד וצ ךיז ןדצמנענ ײז ןעװ ,טכאנ
 ןאגאװ רעײז ןופ רעטסנעפ םעד ךרוד ןעעז וצ טניוטשרער
 ־לואװ יװ ,םיורא דרע רעד ןופ ןעי־פש גרעב׳רעײפ עגידארומ

 ןיא טגיל טכאנ יד .ןײרא טכאנ דעלעקנוט רעד ןיא ןענאק
 דוס םעד ךיוב ריא ןיא טלאװ יז יװ ,רעװש ןוא לקנוט ןםיורד
 סנעמעװ ײב ,דנאל ןכעדמײהמוא ןשיטםימ םעד ןופ ןטלאהאב
 טשינ ןוא טלעטשעגפא ךיז ןבאה רעמיוד עטלא יד ןצענערג
 ־רוטש יד — ןרעײפ יד םאד ןענעז יצ .ןטערטוצרעביא טגאװעג
 ־נוט ערעײז ןיא ןדניצ ןראבױאב צשינאטואעט יד םאװ ,ןצאק
 םיורא־ןעײג ןרצײפ יד ,ןײנ ? ןא דעטעג יד וצ רעדלצװ עלעק
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 פיוא ךיז טנערנ םע ואװ ,סנװיוא׳ךלאק יד ןופ רצכײב יד ןופ
 עשטײד יד — טאג ןגיטכעמלא ןםיורג םעד ןופ טכאמ יד

 ״.עירטםודניא׳רעװש
 ׳ראװש רעד ןיא טראװאבפיוא ןגיל ןטפערק עשינאלװייט
 סאװ ןופ ,טםײװ רעװ .טיבעג־רור ןופ דרע רעכעלטיור ןוא רעצ
 ׳ןענוז עגירעי׳ןענאילימ - ?ןעמוק ןטפערק יד ןלעװק א רצמ
 ךרוד ןענעז רעדלעװ עגיזיר ןיא טרעלכײפשעגנײא ,ןלארטש
 עשימעכ טימ טראד ,ןעקגוזעג דרע רעד ןיא ןראי ןענאילימ
 ראג רשפא .ןראװעג׳טליוקראפ ןוא טשימעגנעמאזוצ ךיז ןפאטש
 ןײא ףיוא ךיז ןבאה סאוו ,םירעװ ןוא שיפ עגיטייצראפ עגיזיר
 רעײז סעיצאמראפסגארט עשימעכ ךרוד ןבאה ,ןבילקעגנא טרא
 ־אקלואװ עגיזיר רשפא ,ןגארטעגרעביא ביוטש׳דרע ןיא עיגרעגע
 ,ןגאלשעגסיורא ךיוב ריא ןופ טאה דרע יד סאװ ,תוחופ עשיג
 ׳שינמײהעג עגעדישראפ ןיא ךיז טרימראפ ,טלמאזעגנא ךיז ןבאה
 דרע יד — ןייז טשינ לאז סע יװ ,סלאפנדעי ,ןפאטש עלופ
 ,ביוטש רעד ,תוחופ עלופשיגמײהעג טימ טפאזעגגא זיא טראד
 לאטש ןוא ןזײא ,ליוק טגארט ,דרע רעד ןופ ףיוא׳טײג סאװ
 ,טראד ןעניר סאװ ,ןרעסאוו יד ׳.טפול יד טצראװשראפ ןוא

 ,ןעמס עשימעכ טימ ,עטאלב׳ןזײא טימ טשימראפ ,לקנוט ןענעז
 טניפעג סאװ ,עגידעבעל סעדעי ןוא שיפ יד ןטפיגראפ עכלעװ

 .ײז ןיא ךיז
 טורעג תוחופ עשינאלװײט יד ןבאה ןראי ןענאילימ ךרוד
 ײז יוזא יװ ,טסואװעג טשינ טאה רענײק ןוא דרע רעד ןיא

 זיא ןגאלשרעד ןוא םירא .ססניד ןכעלשטנעמ ןיא ןענאפשוצנײא
 רעקא ןײז ,דרע רעד ףיוא ןסעזעג זיא סאװ ,רעיופ רעד ןעװעג
 זיא סע זיב .ןביוהעגפיוא ביוטש׳ןזײא ןוא ביוטש׳ןליוק טאה
 רעד ןופ שטנעמ רעד ,טאטש רעד ןופ שטנעמ רעד ןעמוקעג
 עלופשינמייהעג ךיז טימ טאה רע ,טעטיזרעװינוא רעד ןופ ,לוש
 ףושיפ סנעמעװ ךרוד ,טכארבעגטימ ןלומראפ ,ןלעגער ,ןכורפש
 ןריפסיוא ײז טסײה ןוא רוטאנ רעד ןופ תוחופ יד טדניב רע
 דרע רעד ןופ ךיוב םעד טלארפעגפיוא טאה רע .ןלעפאב ענײז
 עטרעהרעדמוא ןבאה דלאב .ןעמונעגסיורא ריא ןופ ליוק םעד ןוא
 סאד ןסיג וצ ידפ ,ליוק ךרוד טנערבעג סנוױוא׳ךלאק עסיורג
 ןלעפאש ענרעזײא עגיזיר .גינײװעניא ךיז טכאק םאװ ,לאטש
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 עסיורג יך ײז טימ ןטיש ,ביוטש־ןזײא סנפיוזו ףיוא-ןביוזו
 ־רעײפ א ןיא ײז טזאלעצ ץי,ד עכעלנײװעגמוא יד .ןא ןעלסעק

 ךרוד ײז טםיגעצ ,ןזאג־ביוטש ןיא ײז טילגעצ ,טײקגיסילפ
 ,סיוא ײז ןפאלק ןרעמא,ד*ןזיר ;ןרער ךרוד ײז טריפעצ ,םעמר^פ

 ײז ןרעטעלב ןעגישןןמ ,ןםערפ ,סיוא ײז ןגײב לגענ־ןעגנאווצ
 שטנעמ רעד םאװ ,ןעמראפ יד ןלאטעמ ענעפאגעצ יד ןביג ןוא
 ־נעמאלפ יד ןיא ןכירק רעגניפ ענרעזײא .ײז סיוא ןכאמ ליװ
 ײז ןגײב ,ןעגנוצ עדנעילג יד ןא־ןעמענ ,םורא ןדעײפ עגיד
 םיורא־ןעײפש רעלײמ־ןענישאמ ןוא ףיוא ײז ןביל,ד ןוא םיוא

 ,ןעגנאטש ,סעניש־ןאב ןופ טלאטשעג ןיא ןעגנוצ עגידרעײפ
 עגנזזל .ןםקיב ןוא ןרער־ןענאנאק ,ןראטאמ ,ןטאלפ ענרעזייא
 יד ןריפוצרעדנאנאפ טײרג־ןעײטש ןענאגאװ־ןאב ןופ ןעגנאלש
 ןעמונעגסיורא דרע רעד ןופ טא,ד ןעמ םאװ ,תוחוכ עשיגרענע
 עשירטקעלע ןיא טלמאזעג רעדא םקאק ,ןלי\ק ןופ טלאטשעג ןיא
 ־ירטקעלע ענעדישראפ רעדא ןענאפיס־ףאטשרעיוז ןיא ,סרעדניליצ
 רעד רעביא| םע טריפעצ ןעמ .ןטפערק עשיטענגאמ ןוא עש
 עיגרענע טימ ןזײפש ןליוק יד .דנאל ןצנאג ןופ טײרב־ןוא־גנעל
 ,ןעלםעק יד ןצײ,ד ,םנוױוא־רעײפ יד ןופ רעכײב עגיזיר יד
 ןרעביא ןענאב יד ןריפ ,ןטארד דעביא טפארק רעביא־ןגארט
 ־ןבײרט ,רעפרעד ןוא טעטש ןטכײלאב ,םימי רעביא ןפיש ,דגאל
 רעדא וצ־ןעיצ ,רעדעד עלא ןעײרד ,ןםאפ־עיסימםנארט עלא ןא
 ־ןכאק ,תוחוכ עשירטקעלע טפארק רעשיטענגאמ טימ פא־ןםיוטש
 ןײא קלדנאװראפ ןוא ןבײרטעצ ,ןריפעצ ,ןפאטש עשימעכ ףיוא
 ,עיגרענע טימ ײז ןזײפש יוזא .רערעדנא״ןא ןיא עירעטאמ

 .רעדנעל עדמערפ ךיוא ןוא ענעגײא םאד ןבעל ןוא גנוגעװאב

 תורצוא יד ראפ ךיז ט׳יט ןלעטש סע םאװ ,םוטכײר סאד
 ,ערעל ןוא ,דמכח ןופ ןגעמראפ עגיטםײג םאד ,דרע רעד ןום

 עטיוט יד ,ןפאשעג קנעטאפ יד ,ןלומראפ יד טאה עכלעװ
 ־על יד ןוא ןענישאמ יד ןיא טראװאבפיוא זיא םאװ ,ץנעטאפ
 טרױילאבמיס טרעװ — רעטעברא־ןשטנעמ ןיא ץנעטאפ עגידעב
 םאװ ,ןריפאפ יד ןופ טײהרעמ יד .םעיצקא ןיא ,ןריפאפ ןיא
 ,טיבעג־רור ןופ סנגעמראפ עגיזיר םאד ראפ ךיז טימ ןעלעטש
 ןבאה עכלעװ ,תוחפשמ ראפ א ןופ טגעה יד ןיא ךיז טניפעג
 עטקישעג ןוא עגולק ךרוד רעדא השורי ךרוד ןגירקעגנײרא ײז

 41 םײנ םר9ש



 ש 8 ם ו ל ש 162

 על8 ףיוא טלדנאהעג טרעװ ןריפאפ יד טימ .סעיצאלוקעפש
 וװאװלה ראפ תונכשמ םלא ןעניד ײז .טלעװ רעד ןופ םעזרעכ
 ןלעטש ײז סאװ ,ןטרעװ יד ןופ חוכ םעד טימ .קנעכ יד ןיא
 םעיצאניכאמ עטםנדישראפ יד ײז ךרוד ןרעװ. ,רזןפ ךיז טימ
 ןרעכײראב ןטנאלוקעפש ןוא םרעלקעמ ,ןבײל-ןזרעב '^טריפעגםיוא
 ײז .ערעדנא ןופ ןובשח ןפיוא טפארטשאבמוא ייז ךרוד ךיז
 ןופ ן־ײפאפ־טרעװ יד םעיצאניבמאק־עזרעב ךרוד סיוא-ןראנעג
 יד ןריפאפ יד ןיא ןבאה עכלעװ ,ערענעלק ןוא עמירא יד
 םאװ ,תוחוכ יד ...ןעזעג געט עטלא ערעײז ףיוא גנוגראזראפ
 ײז ןוא ןטײצ עראבקנעדעגמוא ןופ ןבילקעגנא טאה רוטאנ יד
 ,המכח יד ,•דרע רעד ןופ ןשינעטכידעג יד ןיא טראװאבפיוא

 ,שינעפעשאב ןײז ןופ ןטסכעה םעד ןעקנאשעג טאה טאג סאװ

 ףיוא ןבעל םאד ןכאמ וצ רעמעװקאב ןוא ןרעטכײלראפ וצ ידכ
 ׳רעהרעדמוא יד ,עיגרענע יד ;ןשטנעמטימ ענײז ןופ דרע רעד

 רעגידעבעל רעד ראפ ךיז טימ טלעטש םע םאװ ,טפארק עט
 םע םאװ םאד ;רעפרצק ןכעלשטנעמ ןופ םזינאגרא רעגולק ןוא
 — תוכרב טימ ןשטגעמ יד ןקילגאב וצ ןעװעג-טמיטשאב זיא

 ,טײקשלאפ ןוא דניז ןופ רוקמ א ןיא ןראװעג-טלדנאװראפ זיא

 ׳נדײל ענײז טצײרעצ ,רוטאנ עכעלשטנעמ יד טבראדראפ םאװ
 •אב יד ןוא הלשממ יד טנאה ןײא ןיא רעביא-טיג ןוא ןטפאש

 ןענאילימ רעטרעדנוה ןוא רעגנילדנעצ ןופ לרוג ןופ טײקטמיטש
 ...ןשטנעמטימ ענײז ןופ

 רעד טימ ןאמ רעד, ןפור ןלעװ רימ ןכלעװ ,ןאמ א
 יד ןופ לײט א השורי ךרוד ןעמוקאב טאה ,״דראב רעצראװש
 םיורג טימ .טיבעג-רור ןיא ךיז ןעניפעג םאװ ,סנבורג׳ןליוק
 עםיורג סאד טצונעגסיוא רע טאה טפאשגולק ןוא טײקטקישעג
 ׳גיטולב רעד ךרוד ןלאפאב דגאל ןײז זיא סאװ ,קילגמוא
 ןשט נעמ רעד ןופ ןעמוקעגסיורא זיא רע זא יוזא ,המחלמ רעגנאל
 ןופ ןשטנעמ עטסכײר יד ןופ רענײא םלא ראנ טשינ טכאלש
 ״טנאקאב ךרוד ,טלעג ןײז ךרוד ךיוא טאה רע ראנ ,דנאל ןײז
 רעבא סלייטנטםרעמ ,עםערפ רעטריזינאגרא ןייז ךרוד ,טפאש
 יד ןופ ןליפעג עשיטאירטאפ יד ףיוא ןליפשסיוא ןײז ךרוד
 ףיוא ןםולפנייא עטםקראטש יד ןופ םענײא טאהעג ןםאמ
 ענײז ןעװעג ןענעז טצענערגאבמוא .גירק םעד ךאנ דנאלשטײד
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 .ענרעטנוא ענײז ןיא גיטומ ,ליפעג-ןםיװעג ןדעי ןא .ןטיטעפא

 ןשיגרענע ןײז ךרוד טײרג גירק ןופ סיורא רע זיא ןעגנומ
 .ןעגנילשוצנײא דנאל ןופ רעמיטכײר יד טעפמיא

 ןעװ ,ןטײרפשראפ וצ ןביוהעגנא רע טאה לגילפ ענײז
 רעביא ןזאלב וצ ןביוהעגנא ןבאה עיצאלפניא רעד ןופ ןטניװ יד

 .דנאל ךעלקילגמוא ןײז

 רעד ןופ רעײטשראפ עטםגיטכיװ יד ןופ ײװצ ןעװ תעשב
 יוקנאק עטסגידנטײדאב ענײז ןופ ײװצ ,עירטםודניא רעשטײד
 ןענעז ,גנומאטשפא רעשידײ ןופ ןעװעג ןענעז עכלעװ ,ןטנער
 זא ,ךודבנעמאזוצ םדנאלשטײד ןופ ןראװעג־טרעטישרעד יוזא
 טאה רעטײװצ רעד ןוא ןעמונעג ןבעל םאד ךיז טאה רענײא

 ״אר וצ טעברא רעד ןיא ןפראװעגנײרא ןבעל־ןוא־בײל טימ ךיז
 ראפרעד ןוא ןעװעטאר וצ ןעװעג ךאנ זיא סע םאװ ןעװעט
 ־ראװש רעד טימ ןאמ רעד״ ,רע טאה ,טלאצאב ןבעל ןײז טימ
 ״עגסיוא ,גנומאטשפא רעשירא ןײז ךרוד טצישעג ,״דראב רעצ
 רעכעלנעזרעפ ףיוא דנאל ןײז ןופ קילגמוא עסיורג סאד טצונ
 טאה רע םאװ ,םולפנײא ןוא טכאמ ןײז ךרוד ,גנורעכײראב
 טלאה םע יװ ,טסואװעג זיולב ראנ טשינ רע טאה ,ןםעזאב
 ךרוד ,ןטעטיראטיוא ןײז ךרוד טאה רע ראנ ,קראמ םעד טימ
 דנאל ןופ ןבעל ןשימאנאקע םעד ןיא טראװ ןשירעלעפאב ןײז
 טאה םאד .קראמ םעד ןופ לרוג םעד טרידיצעד ןוא טריטקיד
 יד ןפיוקוצנײא טײקכעלגעמ עטצענערגאבמוא ןא ןבעגעג םיא
 ןײלא ךיז טאה רע םאװ ,ןטידערק ףיוא דנאל ןופ רעמיטכײר
 טימ טלאצאב ךאנרעד ןוא קנעב ענעגײא ענײז ךרוד ןבעגעג
 •ײטראפ ךרוד טרינאיצקנאם ןוא טציטשעג ,ןקראמ עזאלטרעװ
 עצנאג א טרילארטנאק ןבאה עכלעװ ,םירבח־עיצאלוקעפש ןוא
 ןיא סולפנײא ןסיורג א םעד ךרוד טאהעג ןוא ןעגנוטײצ עײר
 ,םקאק ,ןליוק ןופ ןעגנומענרעטנוא יד ןענעז גילײצמוא .דנאל
 ־ולא ןופ ןקירבאפ ,ןטאטשראװ-ףיש ןוא ־ןאב ,לאטש ,ןזײא
 עיצקודארפ יד — טראװ ןײא טימ ,ןפאטש עשימעכ ,םױנימ
 ןאמי רעד, םאװ ,ךיורבעג ןכעלשטנעמ ןופ ןטיבעג עלא ףיוא
 .,ןדנובעג ,ןעגנומענרעטנוא יד ,ײז טאה ״דראב רעצראװש רעד טימ
 .תושר ןײז רעטנוא טכארבעגרעטנורא ןוא ןםאגעגנעמאזוצ

 ענײז ראם עיגרענע יד טלעטשעגוצ ןב§ה סנבורג־ןליוק עגײו
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 ׳אמ ןוא ןענישאמ יד — קײרעסיג׳ןזײא יד ,ןעײרעםיג׳ןוײא
 ,תוחוכ עשירטקעלע יד טריפעגרעדנאנאפ ןבאה םאװ ,ןראט

 ,ןקירעאפ עשימעכ עיגרענע טימ טוײפשעג רעדיװ ןפאה עכלעװ
 •טיופעג ןענעזסאװ ,ןפיש ענײז .ןעלסעק-ץלעמש עשיטנאגיג יד

 ענעםאגעג ,לוןטש ןוא ןזײא ןופ ןטר^פיףיש ענײז ןיא ןראװעג
 ןום ןטקודארפ יד טריפעגרעדנאנאפ ןפאה ,ןעײרעםיג ענײז ןיא
 זיא םזןװ ^זיגרענע-ןליוק ךרוד ענעפירטעג ,ןקירפאפ ענײז
 -ריפאפ ענײז .םנפורג-ןליוק ענײז ןופ ןרןןװעג-ןפיוהעגסיורא

 עגײז םיוא ןלאמעג ,ריפאפ םאד טעפראעגםיוא ןפאה ןקירפאפ
 ,ןעגנוטײצ ענײז ראפ ןלעטשוצוצ םע ידפ ,רעדלעװ ענעגײא
 עכלעװ ראפ ,סעיצאקילפופ ערעדנא ןוא ןטפירש עשידאירעפ
 ןפאה סארױפ-ץנעדנאפםעראק ןוא ןרוטנעגא-םעײנ ענעגײא ענײז
 רע טאה ןקירפאפ-ריפאפ ענײז ךרוד .לאירעטאמ םאד טגראזאפ
 עלענאיציזאפא יד ןטלאה םיוצ ןיא ןוא ןרילארטנאק טנאקעג
 ןכלעװ ןיא ,ריפאפ םאד ןעיצקירוצ רעדא ײז ןפעג ,ןעגנוטײצ
 ןוט טנזןקעג סע טאה רע ,רעמכאנ .טגיטיונעג ךיז ןפאה ײו
 יד ןפאה עיצאלפניא רעד פילוצ :ןרוטנעגא-םעײנ ענײז ךרוד
 ןטנעדנןןפסעראק ענעגײא ערעײז ןטלאה טנאקעג טשינ ןעגנוטײצ
 ,ןטכיראפ יד ןופ ןעװעג-גיגנעהפא ןענעז ןוא דנאלסיוא ןיא
 ־עג ןענעז ײז .טלעטשעגוצ ןפגןה ןרוטנעגא-םעײנ ענײז ם^ו
 רעטעלפ ערעײז ןיא תועידי יד ןעגנערפ וצ ןעגנואװצעג ןעװ
 ׳אפ ײז ןפאה ןםערעטניא-םטפעשעג ענײז יװ ,טכיל םענעי ןיא
 ,קלןןפ ןופ גנומיטש יד טרילארטנאק רע טאה םורא-יוזא .ןטכיול

 ךרוד ךיוא ראנ ,עסערפ רענעגײא ןײז ךרוד זיולפ רןןנ טשינ
 -ײצ רועיש א ןןן .דנאל ןיא עםערפ רעד ןופ לײט ןםיורג א

 ׳םגירק ןטײװצ א ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג ךיוא ןענעז ןעגנוט
 ׳ארפ יד טפיוקעגפיוא טאה רעכלעװ ,רעלניװעג׳עיצאלפניא ןוא
 ײז .סולפנײא ןשיטילאפ א ןעמוקאפ וצ ידפ ,רעטעלפ-ץניװ
 ׳עזרעפ עצראװש ןופ עיצאלוקעפש דעד ךרוד יא ןדנופראפ ,עדייפ
 רעשיטילאפ ןוא רעשיטאירטאפ רעד ךרוד יא ,ןטפעשעג
 ןעגנונײמ ערעײז ןעגניװצפיורא טנאקעג ײז ןפאה ,גנוניזעג.
 ײז .ןפעל ןשימאנאקע ןטימ ןעװערעק ןוא קלאפ ןשטײד ןפיוא
 טאה׳ם יװ טיול ,קראמ םעד ןפיוה רעדא ןפראװ זגנאקעג ןפאה

 .טניולעג ײז ךין



 165 טנורגפא םײב

 ןםיורג םגןד בילוצ ,קראמ ןופ גנורילארטנאק רעד בילוצ
 טימ ןאמ רעד, טאזז ,ןשינעעשעג עשיטילאפ יד ףיוא םולפנײא
 ׳נא סנגעמראפ עגידלאװג םאד טנאקעג ״דראב רעצראװש רעד
 ענײז ןטעברא ןזזןל וצ דנאטשמיא םעד ךרוד זיא רע .ןעלמאז
 ןזײפש ,טמיטשאב טאוו רע סאװ ,זײרפ םעד ראפ רעטעברא
 •ראמ רענעגעלראפ טימ :ליװ רע םאװ ,גנוראנ רעד טימ ײז

 ־עטשדאפ ,ענענאטשעגפא ןופ םטעס םעד טימ רעדא עניראג
 ײז שײלפ־טגיה לקיטש א ,ןםע רעײז ןצלעמשאב וצ שיפ ענעק
 טימ ןעקנעװשכרוד סנגאמ ערעײז רעדא ,גאטנוז ןדעי ןפראװאוצ
 ןעװעג-טוג ראג דע זיא רעבא ףיואנביוא ןופ .רעיב גידרעםאװ
 רעטעברא יד זא ,טליפרעד טאה רע ןעװ .רעטעברא יד וצ

 ׳נא ײז ןײלא רע טאה ,ןײרא טנאה רעד ןיא טכאמ יד ןגירק
 ןופ לאעדיא םעד—,גאט־םטעברא ןגידהעש״טכא םעד ןגאלשעג
 ־עג טאה רע .גנובערטש רעשיטסילאיצאס רעגידהמחלמראפ רעד
 טרעכעהעג ,ןטפאשקרעװעג יד טימ ןטעטימאק-םכײלגםיוא ןפאש
 ־עכעה דעדעי טימ ראנ ...קראמ ןופ ןלאפ ןטיול ןעניול ערעײז
 ןזײרפ יד ןביוהעג עטלפאט םאד רע טאה ןיול־גאט ןופ גנור
 ־טײצ ךאנ ןבאה רעטעברא יד רעדײא .ןעלטימםנבעל יד ןופ
 ,םײהא רעבײװ יד וצ טלעג עטנידראפ םאד ןגארט וצ טאהעג

 ,גנירעה ףיוא ןזײרפ יד רעבלעװעג יד ןיא ןיוש ךיז ןבאה
 טאה רע סאװ ,ןזײפש ערעדנא ןוא טיורק ,ןאראקאמ ,לפאטדאק
 םאד ,טרילארטנאק גגוגײװצראפ־עיצאקינומאק רעםיורג ןײז ךרוד

 .ןביוהעג עטלפאט

 ־עברא רעשטײד רעד םאװ ,טעברא רעגיליב רעד בילוצ
 ןשיטניה ןגראק א ראפ טלעטשעגוצ ןראי ענעי ץא טאה רעט
 ־ײז טנאקעג ״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ רעד״ טאה ,ןםע
 ־גאט .גנאג ןלו.פ ןיא ןזאל ןעגנומענרעטנוא ןוא ןקירבאפ ענ
 ׳ילעה סאד ,טרעכיורעג םנעמיוק יד ןאד ־ןיז ןבאה טכאנ-ןוא
 לאטש ןוא ןזײא סאד ןוא טנערבעג סנװיוא יד ןיא רעײפ עש
 ןאד ןבזןה ןעגנוטײצ ענײז .טכאקעג ןעלםעק יד ןיא ךיז ןבאה
 דנאל ןופ רעטער םלא טעטיראלופאפ ןײז ,טײרפשראפ םור ןײז
 ־אירטאפ רעד ײב ראנ טשינ .ןםקאװ ןײא ןיא ןטלאהעג ט^ה
 ןבאה ןעגנוטײצ ענײז עכלעװ ,גנורעקלעפאב רעטמיטשעג־שיט
 ךרוד ךיוא ראנ ,רעפסאמטא רעטציהעצ א ןיא ןטלאהעג
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 טאה ןרוטנעגא עגילײצמוא ענײז ךרוד .עםערפ רערעלופאפ ןײ?
 רעד םלא) רעטעפרא יד ראפ ןטםנידראפ ענײז טנאקעג רע
 םאד .ןטלאהנא (ןטײצ ערעװש עכלעזא ןיא טעפרא ןופ רעפעש
 ״יטכעמ ךאנ ןוא עיציזאפ ןײז ,ךעלדנעטשראפ ,טקראטשעג טאה
 טנעמאלראפ ןיא ,גנוריגער רעד ןיא גנולעטש ןײז טכאמעג-רעג
 יד םאװ ,רעבא טעברא רעגיליב רעד ךרוד .דנאל ןיא ןוא
 ןפיוקראפ טגאקעג רע טאה ,טלעטשעגוצ םיא טאה עיצאלפניא
 רעד טימ ןאמ רעד״ ,רע ןוא .דנאלםיוא ןיא תורוחס ענײז
 ץעניװעגוצקירוצ ןײלא רענײא טװאורפעג טאה ,״דראב רעצראװש
 טאה דנאלשטײד סאװ ,קרעמ עשידנעלםיוא יד דגאלשטײד ראפ
 ןופ עיצאגיכאמ רעבלעזרעד ךרוד .גירק םעד ךרוד ןריולראפ
 ןטפעשעג-תופתוש עסיורג ןבראװרעד רע טאה ןטידערק עגנאל
 יד רעביא טײרפשראפ ךיז טאה הלשממ ןײז .דנאלםיוא ןיא
 ןופ ןדײל וצ ןביוהעגנא ךיוא ןבאה עכלעװ ,רעדנעל עשינכש
 •נוטײרפשםיוא עטײװ טכײרגרעד טאה רע ןוא עיצאלפניא רע־ז

 •ענרעטנוא ענײז ןופ גנוצײלפראפ יד .םימי עלא רעביא ןעג

 ןופ לײט ןסיורג א רעביא טײרפשעגםיוא ךיז טאה ןעגנומ
 ןקישוצרעביא טײקכעלגעמ א ןבעגעג םיא טאה םאד .לגוק־דרע
 -נײװעג א םאװ ,דנאלסיוא ןײק דנאל ןופ סעטױלאװ ,ןטרעװ

 רענײא רעד .ןעװעג־טביולרעד טשינ סע זיא ןכעלברעטש ןכעל
 ןבאה עכלעװ ,ןעגנומענרעטנוא־םטפעשעג טרילארטנאק טאה ןאמ
 טנאקעג ,רעלעירטםודניא רעטנזיוט ףיוא ןרעװ־טלײטעצ טגאקעג
 -לטימ ןופ ןשטנעמ רעטנזיוט-רעטרעדנוה ראפ ןעגנולעטש ןפאש

 יד ןבעגעג םיא טאה סאד .רעטעברא ןענאילימ ןרענרעד ,םאלק
 .הכולמ רעד ןיא הכולמ א ןופ טפארק

 ־ײפעג רעד ןופ ןראצ ןראפ טצישעגןעװעג זיא ןקור ןײז
 טפאשראפ רע םאװ טימרעד ,סנטשרע .גנורעקלעפאב רעטגינ
 ןבאה ןעגנוטײצ ענײז םאװ ןגעװ)ןםאמ עגירעגנוה יד ראפ טעברא
 -ײטאב רעד ךרוד ,סנטײװצ ןוא (ןגארטוצוצ טרעהעגפיוא טשינ

 -יגער רעד ןיא ײטראפ רעשיטארקאמעד־לאיצאס רעד ןופ גנוגיל

 ־עג יד ןענעקרענא ןײז ךרוד זיא רע ,בגא ,רעכלעװ טימ ,גנור
 םיא טאה סאד .ןעגנואיצאב עטוג ןיא ןענאטשעג ,ןטפאשקרעװ
 ןוא ןאפש ןיא רעטעברא יד ןטלאה ןלעװ ײז זא ,טרעכיזעג
 ןופ ןדײל עלא יד גידלודעג ןגארטוצרעביא ןעגניװצפיוא ײו
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 טשינ ןפאןו צכלעװ ,ןעגנוטײצ ענײז .טײצ<עיצאלפניא רעך
 ראפיןעמוק םאװ ,םיעותעה׳םישעמ יד ןרעדליש וצ טרעהעגפיוא
 •ראפ ןוא ןפירעצ טרעװ דנאטשלטימ דעד ואװ ,דנאלםור ןיא

 רעד .טײז רעטײװצ רעד ןופ טרעכיזעג םיא טאה ,טעטכינ
 עיצאלפניא רעד ןופ טײצ רעד ךרוד זיא רעכלעװ ,דנאטשלטימ
 ןופ רעגערט דעטםכעלקערש רעד ,לאזזעל״ריעש רעד ןר^װעג
 יד ךרוד ךאש ןיא ןראװעג-ןטלאזועג זיא ,תורצ ןוא ןטיונ^^עלא
 טאהעג טשינ ןפאה ײז שטאכ ,םזיװעשלאפ ןופ ןעגנוקערשפא
 זיא עכלעװ ,םזיװעשלאפ ןראפ המיא יד .ןרילראפ וצ םאװ
 עטםכעלקערש יד ןיא ןעגנוטייצ ענײז ךרוד ןראװעג־טרעדלישעג
 ־פיל ראפ ןרעג ןפאה ײז זא ,סיורג יוזא ןעװעג זיא ,ןפראפ
 טשינ ראנ יפא ,ןײז טשינ לאז סע בצמ א ראפ סאװ ןעמונעג
 ןדעי ןגעג רעכיז ןעװעג רע זיא םעד טימ .םזיװעשלאפ םעד
 ןעמוק טנאקעג טאה ראפעג עגיצנייא יד .םקניל ןופ דנאטשפיוא
 ןוא רעשירעקנױ רעכעלטראװטנאראפמוא רעד ןופ ,סטכער ןופ
 ןופ ןראװעג־טפוטשעגסיורא זיא עכלעװ ,טנגױ רעשיםאלקלטימ
 ,ײז .טיונ ןטילעג ןפאה ןוא םעיציזאפ עטריגעליװירפ ערעייז

 ףיוא ןעװעג־גיאעפ ןענעז ,ןריציפא עשירעקנױ ענעריולראפ יד
 טאה אד ראנ .ןטאט עטסכעלטראװטגאראפמוא ןוא עטםעדליװ יד
 עשיטאירטאפ יד ףיוא ןליפשסיוא ןײז ךרוד טנאקעג ןיוש רע
 ןשיכיטם םעד ןטפירש ןוא ןעגנוטײצ ענײז ךרוד ןפײרט ,ןליפעג
 טנגױ רעשירעקנױ רעד ץפ םאה ןוא םעפ ןטלמאזעגנ^ ןופ חופ
 עטריטלאזקע ךרוד ...טלאװעג טאה רע ואװ ,ןעגנוטכיר יד ןיא
 יד ךרוד ,ןטםערט־סגנוטײצ ענײז ןיא ןעלקיטרא עשיטאירטאפ
 ־אירטאפ ךרוד ,טנעמאלראפ ןיא ןטאטופעד ענײז ןופ סעדער
 ףיוא ץילפ םעד טקנעלעגפא רע טאה םעיצאטפעפינאמ עשיט
 זיא טעלא ןיא — ...״אנוש ןכעלרעםיוא ןוא ןכעלרעניא, םעד
 רעכלעװ ,רעקנעה ןײז ןוא ״טאטקארט רעליאסרעװ״ רעד גידלוש
 ןופ ןעגנוטכילפראפ יד ןריפוצםיוא קלאפ עשטײד סאד טגניװצ
 עראקנאופ רעטםינימ־רעימערפ רעשיזיוצנארפ רעד—,טאטקארט
 ־יצאפ ןגידערפ סאװ ,םײהרעדניא עלא יד ,ךעלדנעטשראפ ,ןוא
 ־יצאפ ,ןטםינומאק יד — ךײרקנארפ טימ גנוגידנעטשראפ ,םזיפ
 געװםיוא רעגיצנײא רעד .ג .ד .א עלעוטקעלעטניא ,ןדײ ,ןטםיפ
 טאה סע עכלעװ ,ןעגנוטכילפראפ יד ןריפוצסיוא טשינ — זיא:
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 רעד ףיוא וליפא ,יונעטאר דײ רעד דג^לשטײד ראפ ןעמונעג
 םאדג טיבעג-רור סאד ןצעזןןב ןלאז ןזיוצנארפ יד זןן ,ראפעג
 ךיא וליפא ,ןיב ךיא טאירטאפ א רזןפ סאװ ,טעז :ןסײודעג טאה
 עכלעװ ,עלזן 5(...ײברעד ןרילר^פ וצ טלעג ןײמ ןסיװ לאז
 ,על8 ;רעטערראפ ןענעז ,טנײפ ןטימ גנוגידנעטשראפ ןגידערפ

 ׳שטײד ןופ טנײפ — ןעגנוטכילפראפ יד ןריפסיוא ןםײה עכלעװ
 ףראדאב ןטסיפיצאפ עלא .ןםאמ יד ןרעגנוהםיוא ןליװ ײז ,דנאל
 וצ ןדײ יד ,ןטארםיוא סרעבײרט׳םולש עלא ,ןטכינראפ ןעמ
 ןרעיוא עגיטסניג ןעגופעג ןבאה דײר עגיזאדיד ...ןבײרטראפ
 א ןיא טילגעגנא ןטנעמעלע עטכער יד ןטלאהעג ןבאה ןוא
 ןטלאה טנאקעג רעגגעג ענײז טאה רע .זאטסקע ןשיטאירטאפ
 ןבאה עכלעװ ,רעלײמ ערעײז ןעמוטשראפ ,המיא רעגידנעטש ןיא
 רעד .ךײרקנארפ טימ גגוגידנעטשראפ ןוא גנוגיאוראב טרעדאפעג
 ןופ ןרעה טזאלעג טײצ־וצ׳טײצ ןופ טאה ןסאמ יד ןופ סעב

 ׳פיוא ךרוד ,ןראטסינימ עשירענגעג ףיוא ןטאטנעטא ךרוד ךיז
 ןטצעזאב ןיא ןטאדלאס עגידלושמוא ףיוא ןלאפנא ,ןקירב ןסײר
 ןענעז עכלעװ ,גנוריגער רעד ןגעג ןשטופ ןטײרגוצ ,טיבעג
 ,ןדנ^פ ןופ ןוא ןלעפאב עמײהעג ךרוד ןראװעג׳טריפעגםיוא
 ןטלאהעג טאה םאד .ןלעװק עמינאנא ןופ ןעמוקעג ןענעז סאװ
 עכלעװ ,ךײרקנארפ ןופ ןראצ ןטםערג םעד ןפורסיורא ןײא ןיא
 יד .ןטיבעג ןצעזאב טימ ,סעיסערפער־ןגעג טימ טארדעג טאה
 טאה המחלמ ןופ ראפעג יד ,ןעורמוא ןפורעגסיורא ןבאה סעטאנ
 עשיגרענע יד ןעװעג זיא םאד .דנאל ןרעביא טבעװשעג רעדיװ
 ,קירבאפ עטסערג ןײז טגאיעגנןן טאה רע רעכלעװ טימ ,טפארק

 -םכײר רעד ןופ ןענישאמ־קורד יד — ןישאמ עטסגיטכיװ ןײז

 ...עיצאלפניא יד ןרעטיפ וצ ,קנןזב
 רעד ןופ ?טפראדאב םאד רע טאה ,ךעלטנגײא ,סאװ וצ
 ׳ןוטנןז ןײז ןיא ,ןעזטיוא ןײז ןיא .שטנעמ רעליטש א רוטאנ

 רעטנזיוט־רעטרעדעוה יד ןופ רעטנוא טשינ ךיז רע טדײש ךיז
 ידמערפ א לםיבא .סאג ןיא ןא־טפערט ןעמ םאװ ,ןכײלג׳םנײז
 א וצ רעדײא זיוצ-נארפ׳דראנ א וצ ךעלנע רעמ ,פיט רעגיטרא
 טפור לאמטפזן .דראב רעצראװש א טימ ,רעלעקנוט א ,שטײד
 ,ןעמירא ןײז טימ גנודמערפראפ ןוא גנוניוטשרעד םיורא רע

 עטרעײלשעגםיוא׳ךײר יד ןשיװצ ןעזםיוא םענײר סרעדנוזאב טשינ
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 !זשיטאטש-םיורג יד ןופ סעילאה ענעטכיולאב-לעוד יד ןיא טםעג

 ןיא ...רעציזאב רעגיצגײא רעד זיא רע עכלעװ ןופ ,ןלעטאזו
 ׳עג וליפא ןיוש זיא ןילרעב ןיא לעטאה א םענײז ןופ עילאה א
 רעביא טםעג עטעדײלקעג׳ךײר יד ןשיװצ לאדנ^קם א וצ ןעמוק
 .ײז ןשיװצ טזאלעגנײרא טאה ןעמ םאװ ,ןאמ ןגיצומש םעד

 •ביל טאה רע ואװ ,םאלק עטײװצ רעדא עטירד ןאב רעד ןיא

 זא ,טנעקרעד ןרישזאסאפ יד רוםא ןטלזןװ ,ןזײר וצ טאהעג
 םעד ףיוא טײקדימ ראפ פ^ק ןײז טגײל רעכלעװ ,ןאמ רעד
 זיא ןאגאװ דעד ןקירבאפ סנעמעװ ןיא ,רעד זיא ,ןעלנא׳ןאגאװ
 ,סעניש יד ,ײז טריפ םאװ ,וױטאמזןקאל רעד ,ןר^װעג׳טכאמעג

 ,ןזײא ןופ ןראװעג׳ןפאשעג ןענעז ,טפיול גוצ רעד עכלעװ ףיוא
 ׳עג — גוצ רעד ,ןעײרעםיג ענײז ןיא ןראװעג־ןסאגעג זיא םאװ
 ,ןליוק יד ןופ סיורא־טגירק ןעמ םאװ ,עיגרענע רעד ןופ ןבירט

 קנארק .םנבורג׳ןליוק ענײז ןיא ןראװעג׳ןבארגעג ןענעז עכלעװ
 ׳רעד טשינ ךיז רע ןאק — ןגאמ ןטכעלש א ,רעבעיל רעד ףיוא
 ׳עברא רעטסדנימ רעד סאװ ,טײצלאמ עטםכאפנײא סאד ןביול
 ןעקנערשאב ךיז זומ רע ןוא ,ײברעד ךיז טײרפ רענײז רעט
 •עג ליפש םעד ןיא ןענעז םיװעג ...ךלימ טימ טיװקםיב ףיוא

 וצ ןבירטעגנא םיא ןבאה םאװ ,ךםערעטניא עשיטםאניד, ןעװ
 ענײז תודע ןגאז םעד ףיוא .םנגעמראפ עכעלמײהמוא יד ןעלמאז
 ידפ ,ןפורנעמאזוצ טפא טגעלפ רע םאװ ,״ןעגנוטאראב׳עילימאפ,

 •נוא רעסיורג רעדעי ראפ עילימאפ ןײז טימ ןטאראב וצ ךיז
 •רעטנוא ןענעז ״טאטקארט רעליאםרעװ, םעד ךרוד .גנומענרעט

 ׳יד יד טשינ רעבא ,םעיטםאניד עדנשרעה ןראװעג׳טגנערבעג
 רעד טימ ןאמ רעד״ ןוא .רעלעירטםודניא יד ןופ עיטסאג
 לאז עיטסאניד ןײז זא ,עיציבמא יד טאה ״דראב רעצראװש
 עלעירטםודניא יד ןשיװצ עטסכײר יד ןוא עטסגיטכעמ יד ןײז
 טימ טצעזאב רעכלעװ ,ןאעלאפאג רעלעירטםודניא ןא .ןטשריפ
 יד ,םגרובםבאה יד ...טלעװ רעד ןופ ןענןורט יד החפשמ ןײז
 ןלעטשפיוא רע ליװ ,טשיװעגפא גירק רעדטאה םנרעלאצגעהאה
 ךאג ןעװעג זיא םע רעבא ...עיטסאניד עגיטכעמ ענעגײא ןא
 ןופ עיגרענע יד ןבירטעגנא טגןה סאװ ,חוב א ךאנ ,וױטאמ א
 ןופ םיורא טשינ טםילפ סאװ ,רעלאעדיא ןא רעמ ,שטנעמ םעד
 ,ןעמעװ ,ןעמעװ״ — ןלעװק עשיטסאניד רעדא עשיטםלאגע
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 יד ן3אה /דרא3 רעצראװש רעד טימ ןאמ״ םעד ,ךימ רעםא
 ־עג ײז ן3אה דנאלשטײד ״וטגיזאצ טשינ תוכולמ עטעדניכראפ
 ריא ,ןענעפאװטנא ײמרא ריא ,ןעגנערע ינק יד ףיוא טנאק
 גנורעקלעפאכ יד ,ןטארםיוא לדנאה ריא ,ןעקנירטראפ טאלפ
 םעד ,םיא רע3§ ,ןפאלקשראפ וצ ןלאצפא ךרוד גנאל־ןראי ףיוא
 ןעגנערפ טשינ ײז ןלעװ /׳דראכ רעצראװש רעד טימ ןאמ״
 ריא ןוא עיטסאניד א ןלעטשפיוא לעװ ךיא״ וןעינק יד ףיוא
 רעקראטש ןײז טעװ סאװ ,םוטכײר ךרוד טכאמ א ןכעגרעכיא
 תורוחס סדנאלשטײד לעװ ןײלא ךיא .רעזײה עכעלטשריפ יד יװ
 ןוא ןריפרעכיא ןפיש ענײמ ךרוד ,ןעגנערפ ןרעסאװ יד רעכיא
 רעדנעלגנע יד סאװ ,קראמ־טלעװ םעד ןעניװעגקירוצ ריא ראפ
 ׳שטײד ןופ ןטײקגיבײא עלא ףיוא ןפאה ײז זא ,טנײמעג ןפאה
 ןופ ןטסאק יד ףיוא סע ךיא לעװ ןוט ןוא .ןטינשעגפא דנאל
 ףיוא ,ןזיװעגםיורא זנוא וצ יורטוצ ןפאה עכלעװ ,ערעדנא יד
 ,טפיוקעגנא ןקראמ עשטײד ךיז ןפאה עכלעװ ;יד ןופ ןטסאק יד

 יד ,ןעמיראראפ וצ דנאל סאד םעד ךרוד ןםיװ לאז ךיא וליפא
 המחלמ רעײנ א ןיא ראפעג יד ,ןרעגגוהוצםיוא עורעקלעפאב

 ״ןסעלא רעפיא דנאלשטײד ,דנאלשטײד — ןגאיוצנײרא
 ־פיוא ךיז רע טאה ךראנאמ רעגיגנעהפאמוא ןא יװ ןוא
 ענעמונעגנא יד ןגעג .טכאמ רעטעדניבראפ רעד ןגעג טריפעג

 ןעמאזוצ ,ײז רע טאה ,ןעגנוגנידאב יד ןריפוצסיוא ןםולשאב
 ךרוד ןפור טזאלעג ,טריטאבאס ,םירבח עלעירטםודניא ענײז טימ
 סאװ ,םענײא ןדעי ןגירשראפ ,דנאטשרעדיװ וצ ןעגנוטײצ ענײז
 .רעטערראפ א ראפ ,גנונײמ ערעדנא ןא ןבאה טװאורפעג טאה

 ׳נארפ יד טימ ,ךראנאמ רעגיגנעהפאמוא ןא יװ ,ףום־לכ־ףוס רעבא
 •אב רעד ןא ,טגידנעטשראפ ךיז ןײלא ,ןכילגעגםיוא ךיז ןזיוצ

 ראפ ןתובײחתה יד גידנעמענרעביא ,גנוריגער ןײז ןופ גנוגילײט
 .ךיז ףיוא ךײר םעד

 יװ טאהעג ןעיורטוצ רעמ םיא וצ טאה ךײרקנארפ ןוא
 ...ךײר ןשטײד םוצ

 ,ןבעל רימ טײצ רעכלעװ ןיא ,1922 ןופ עדנע ןיא ,טציא
 •ניא־סיורג רעד ןופ טנעה יד ןיא רעכיז גנוריגער יד טגיל
 ,ניא רעד ןופ גנולײטפא ןא יװ טריפעג טרעװ יז .עירטםוד

 ^ םריא ךרוד ןוא רעײטשראפ עריא ןופ םענײא ץיפ עירטםוד
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 -ניא־םױרג רעד ךר׳ס ןענעז סעלעטש עגיטכױו על^ .ןטמא^^

 ׳נא ןרעװ ןםערעטניא עריא ןיא ןוא ריא ןופ .טצעזאנ עירטסיוד
 דנאל ןופ טײקגיאור יד ןטיןופא סאד זיולע .ןםנאניפ יד טריפעג.
 ,רעײטשראפ־קילבופער יד ןופ טנעזו יד ןיא ןזאלעג ךאנ טרעװ

 ןײגמוא רעםעב לבעפ ןטימ ךיז ןענאק ײז .טאיראטעלארפ ןופ
 יד .ןטלאזו ןעמיוצ יד ןיא ןסאמ יד םורא יוזא ןאק ןעמ ןוא
 טימ ןאמ״ רעד רעבא זיא גנוריגער רעד ןיא טכאמ עגיצגײא

 .״דראב רעצראװש רעד
 ׳נוטײצ ענײז ןופ ןעגנואארד יד ףיוא ,לעפאב ןײז ףױא
 םאװ ,תובײחתה יד טריפעגםיוא טשינ טרעװ ,ןטאטופעד ןוא ןעג
 ,טאטקארט רעליאםרעװ םעד ךרוד ךיז ףיוא ןעמונעג טאח ןעמ

 ׳נערטשנא עכעלשטנעממוא טימ^תוקזיה־המחלמ יד ןלאצאב וצ,
 יד ןעגנולעג יונעטאר רעטםי־נימ ןטעדראמרעד םעד זיא ןעגנוג
 ףראד דגאל סאד סאװ ,דלאג ןיא ןעמום עסיורג עטרעהרעדמוא,
 ׳ראפ וצ ,תוקזיה־המחלמ יד ראפ ןלאצ תובײחתה רעד טיול׳

 ,לאטש ןוא ןזײא ,סקאק ,ןליוק ףױא ,ןלאירעטאמ ףיוא ןטײב

 ךרוד .ןגיטפעשאב וצ רעטעברא עשטײד טלעג םעד דאפ ןוא
 רעטםינימ ןטעדראמדעד םעד סע זיא ןעגנוגגערטשנא יעגיזיד.
 טנײפ ןגיטכענ ןמימ ןעגנואיצאב עכעלגעמ רעדיװ ״ ןעגנולעג
 וצ ,דנאלשטײד וצ יורטוצ םעד ןעניװעגקירוצ ,ןלעטשוצנײא,
 .טלעװ רעשיסקאז־אלגנא רעד ןופ םעיטאפמיס יד ןברעװרעד
 ׳ראפ וצ ןביוהעגנא גירק םעד ןופ ןדנואװ יד ךיז ןבאה םיוק
 א ןופ לױק א טאה ,ןגיאוראב וצ ךיז ןעגנומיטש יד ,ןלײה
 ןטשרע םוצ טאה סאװ ,ליומ סאד טליטשעגנײא רעװלאװער
 .םולש וצ ןפור וצ טומ םעד טאהעג המהלמ רעד ךאנ 'ילאמ.

 טרעװ ״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ, םעד ןופ לעפאב ןפיוא
 ,ןלאירעטאמ־ױר יד ןופ גנורעפילסיוא יד טריטאבאס שיטאמעטםים
 יעגרעטנוא ענעגײא ענײז ןופ טכײל יז טלאװ ןײלא ירע סאװ
 רעקראטש א יװ ,טנאה־ןזיר א טימ .ןלאצאב טנאקעג ןעגנומ
 עלא ןופ רעטימעג יד ךיז טימ טימ רע טיצ םי ןפױא םערוטש
 ןואקערש טימ טײז ןײא ןופ - גנודעקלעפאב רעד ןופ ןטכיש
 .תורפיש רעשיטאירטאפ ךרוד-טײז רעטײװצ רעד ןופ ,רארעמ

 רעצראװש רעד טימ ןאמ״ רעד טאה געט ענעי ןיא '
 זיולב טשינ ...לעט.אה־״ןאלדא״ ןיא ץנערעפנאק א ןפורעג ״דראב
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 •״ןראטקאדער ענעעזעגנא ךיוא ראנ ״ןסאנעג׳םגנוניזעג ענײז
 ןופ רעײטשראפ וליפא ,רעגאל ןװיסערגארפ ןופ רעריפ׳טראװ
 ״ראפ טאה רע עכלעװ ראפ ,ןפורעג רע טאה ןטפאשקרעװעג יד
 יד ןגעג ״דנאטשרעדיװ ןװיםאפ״ ןופ םארגארפ ןײז טכארבעג
 ךיז ןפא;ה םע עכלעװ ןשיװצ ,גנולמאזראפ עצנאג יד .ןזײצנארפ
 ןיא טגינײאראפ סיורא זיא ,ןטםיפיצאפ עטגײצרעביא ןענופעג
 וליפא ,ךײרקנארפ ןגעג גירק׳שזאטאבאם א ןבײהוצנא העד ןײא
 ׳רור םאד ןצעזאב ןלאז ןזיוצנארפ יד זא ,ראפעג רעד ףיוא
 יעג׳טגײצרעביא ןענעז עכלעװ ,עטלמאזראפ יד ןשיװצ .טיבעג
 טאה ,גירק ןװיםאפ םעײנ א ןופ טײקגידנעװטיונ רעד ןיא ןראװ
 ״נארפ״ ןוא טםיפיצאפ רענעגירשראפ רעד ןעגופעג ךיוא ךיז
 ״רעפ טאה רעכלעװ ,רעמײחנעדאפ ךירגײה .רד ״דנײרפ׳ןזןו צ
 וצ טגאזעגוצ ״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ״ םעד ךעלנעז
 בילוצ ןוטעג סאד ,ראטקאד רעד ,רע טאה לםיבא .טכילפ ןײז ןוט
 ןגעג ןלעטשנגעגטנא טנאקעג טשינ ךיז טאה רע סאװ ,םעד
 דנא טאה םאװ ,טםול׳םגירק ןוא האנש רעײנ ןופ םארטש םצד
 ךיוא םע ןיא לםיפא ,דנאלרעטאפ םאד ןצײלפראפ וצ ןביוהעג
 ןײן׳םינפ׳זיעמ טנאקעג טשינ טאה רע םאװ ,םעד בילוצ ןעװעג

 ,״דראפ רעצראװש רעד טים ןאמ, םעד



11 

 דכאלרעטאפ ןרפ טסניד ןיא רעמײהנעד^ב ד״ה

 רע טעדליפעג יװ ,זיא רע גולק יװ ,רעמײהנעדאפ ר״ד
 ךאד רע זיא ,זיא רע גידנענײמ<טוג ןוא גידנעשטניװ־טוג יװ ,זיא:
 רעצראװש רעד טימ ןאמ״ רעד סאװ ,לקירטש ןפיוא ןעגנאגעג
 •עג רע טאה םאװ*ראנ טשרע .םיא ראפ ןגיוצעג טאה ״דראב

 ׳רעטאפ ןראפ געװסיוא רעגיצנײא רעד זא ,ןטלעװ טמערוטש
 זיא טלעװ רעד ןופ םולש ןראפ גנוגנידאנז עגיצנײא יד ,דנאל
 ןוא — .ךײרקנארפ ןוא דנאלשטײד ןשיװצ גנוגידנעטשראפ יד
 .ןעלקיטרא ענײז ןיא טגײלעגסיוא םע טאה רע גולק יװ
 ןגיטולב זומ ,ןלאצ זומ — ,ןבירשעג רע טאה — ,דנאלשטײד,
 ךיז ףיוא ןעמונעג טאה יז םאװ ,בוח ןצנאג םעד ןלאצ ןוא
 ןלאצ זומ יז .טאטקארט רעליאםרעװ ןטכערעגמוא םעד ךרוד
 עצנאג יד זא ,ןטפערק יד ןופ ןלאפ טעװ יז זיב ,גנאל יוזא
 ץײרק םעד ,טאה יז םאװ ,ןלװו ןטוג םעד ןעעזנײא ל^ז טלעװ
 ,ראפרעד עקאט ,ןדירפ םעד ןטלאהוצפיוא יפא ,טגארט יז םאװ
 ,ןעגנוטכילפראפ עריא ןטלאה״טשינ ןיא יז טגידלושאפ ןעמ לײװ
 ,טכאמ יז םאװ ,גנוגנערטשנןז עשיארעה יד ןזײװאפ יז זומ

 טלעװ עצנאג יד טעװ לאמטסנעד .טראװ ריא ןטלאה וצ ידפ
 ,עיטאפמים יד ןעניװעג ןלעװ רימ .טײז רעזנוא ףיוא ךיז ןלעטש
 •אמ סאד .טלעװ רעטריזיליװיצ רעצנאג רעד ןופ ליפעגטימ םעד

 ,םאד ןוט טעװ סע ,אנוש םעד ןגיזאפ טעװ ןפאװ עשילאר

 םיוק ,ךאד ןוא ...״!ןעגנולעג טשינ זיא ןםאװ ןשיזיפ םעד םאװי
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 מ^ד ,רעניפ רעועיט^ירטאפ רעד טפאכעגמורא דנ^ל סאד טאה
 ,ןכ^מטימ טשינ לאז רע זא ,ןטלאהנײא טנאקעג טשינ ךיז רע
 ןרא ןגעל׳ןוא׳עײל טימ ןפראװנײרא טשינ ךיז לאז רע זא
 ■ן*א ןעלקיטרא ןבײרש וצ ןר^װעג׳דימ טשינ זיא רע .ףמאק
 םעד ןופ ןעגנוטײצ יד ןיא ךיוא יװ ,גנוטײצ רעשימײה רעד
 ,םזילאירעפמיא ןשיזיוצנארפ םעד ןגעװ דנאלסיוא ןלארטײנ

 ־רעביא ךײרקנארפ ןופ עינאמעגעה רעשירעטילימ רעד ןגעװ
 רע טאה ,טנעקעג ט^ד רע יװ ,גידנגײצרעביא גולק .עפארײא
 טסניד וצ טלעטשעג רעדעפ ןײז ןופ טײקטקישעג עצנאב יד
 ,ןעעדיא ענעגײא ענײז ד^פ װרעזער רעדעי ןא ,ףמאק םער

 .,ףיורעד ןעגנאגעגנײא זיא רע — זרעמ ךאג .גנונײמ רענעגײא
 ■יד ןופ ט^בנא םעד ןעמונעגנא ןוא ןלעטשוצנײא טײהײרפ ןײז
 ■ןיא ןעמוקאבוצנײרא ךיז ןעז לאז רע זא ,ןזײרק׳סגנודיגער

 טראװ גידנעמאלפ ןײז טימ ידכ ,רור ןופ טיבעג ןטצעזאב
 ןריפוצנא ,רעצרעה יד ץקראטש וצ ,רעטימעג יד ןרעטנימפיוא

 .טנײפ ןגעג דנאטשרעדיװ ןװיסאפ םעד

 ׳עג םיא זיא סאװ ,ץעמאנ ןשלאפ א ףיוא סאפ א טימ
 ןטצעזאב ןיא ןגירקעגנײרא ךיז רע טאה ,טלעטשעגסיוא ןרןןװ
 טײקגיטעט עטפאהרעביפ א טלקיװטנא רע ט^ה טר^ד .טיבעג
 •נואװאב וצ ןעװעג זיא סאװ ,טעברא רעשידרערעטנוא ןײז ןיא

 .ןראי ענײז ןיא שטנעמ ןטסנרע ןוא ןטצעזעג םעד ײב ןרעד
 וצ ןבעגעגסיוא ראפעג ןיא ,טײהײרפ ןײז טלעטשעגנײא ט§ה רע
 עשימסיטארעפעס יד ךרוד עטמאאב עשיזיוצנארפ יד ראפ ןרעװ
 טיבעג עטצעזאב סאד ,ראפרעד ןעװעג ןענעז עכלעװ ,ןטנעמעלע
 יד ןופ ז§נ רעד רעטנוא טאה רע .דנאלשטײד ןופ ןסײרוצפא

 זיא סע עכלעװ טימ ,ןענאיפש ןוא ןעמראדנאשז עשיזיוצנארפ
 ׳נילדנעצ ןיא ןעמונעגלײטנא ,טיבעג עטצעזאב סאד ןעװעג׳לופ
 ייס ןראװעג׳ןפורעג ןענעז סאװ ,ןעגנולמאזראפ עמײהעג רעג
 וצ ידב ,רעלעירטסודניא יד ןופ ײם ,ןטפאשקרעװעג יד ןופ
 .ןזיוצנאדפ יד ןגעג דנאטשרעדיװ ןװיסאפ םעד ןרעלקרעד
 זיא סאװ ,ךאדפש יד ןצונאב וצ טסואװעג רע טאה םוטעמוא
 .רערעהוצ ענײז ןופ ןרעיוא יד ךרוד ןראװעג־ןעמונדאפ ןרעג

 ׳פיו.װצ ןענעז םאװ ,רעטעברא יד ןופ ןעגנולמאזראפ יד ףיוא
 •׳געדאב ד״ד ךיז טאה ,ןלאקאל עמײהעג ןיא ןראװעג׳ןפורעג
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 ןגעװ טראװ $ ןענאמרעד וצ םעדער ענײז ןיא ןטיװעג רעמײה
 ידפ ,טרעקראפ .ןםערעטניא עלאנ^יצאנ ןגעװ רעדא םזיטאירטאפ
 יד ןשיװצ ןטנעמעלע עשיטסיװעשלאב יד ךיוא ןעניװעג וצ
 ,דנאטשרעדיװ ןװיםאפ םעד ןגעג ןעװעג ןעגעז עכועװ) רעטעברא
 עיזאושזרוב רעבלעװ ראפ קוליח ןײק טשינ ײז זיא םע לײװ
 יד ראפ יצ ,עשטײד יד ראפ יצ—,פנבורג יד ןיא ןכירק ײז
 רעד ףיוא ןגאלשעגנא רע טאח ,(ןטטילאטיפאק עשיזיוצנארפ
 יד ןענעז םזןװ ,רעטעברא יד ,ײז אקװד .עטאנ רערענאיצולאװער
 עטשרע יד ןײז ןפראדאב ,לאנזןיצאנרעטניא םעד ןופ רעגערט
 ןבאה יצ״ .םזילאירעפמיא ןשיזיוצנארפ םעד ןגעג ףמאק םעד ןיא
 ׳רעבמעװאנ רעזנוא ךרוד ןפראװעגפארא םעד בילוצ ןעד רימ
 םעד ןגארט ןלאז רימ ידכ ,םזיראטילימ ןשטײד םעד עיצולאװער
 רעשטײד רעד טעװ לאמנײק ,ןײנ ...? ןשיזיוצנארפ ןופ ךאי
 ראפ ףמאק ןיא ןראװעג־טדימשעגםיוא זיא רעכלעװ ,רעטעברא
 ןטעבדא וצ עדריװ ןײז ףיוא ןײז־לחומ טשינ ,טײהײרפ ןײז

 ״!ןטענגאב עשיזיוצנארפ רעטנוא סנבורג יד ןיא
 ׳ײא ןופ ןעמוקעג ןענעז דעטרעװ יד לײװ ,ראפרעד ןוא
 טאה ,רעגאל ןשירענגעג ןיא ,ןגאז־וצ־יוזא ,טײטש סאװ ,םענ
 ,קורדנײא ןרעקראטש א ךאנ טכאמעג דעטעברא יד ףיוא רע
 ךיז ןבאה םאװ ,עטשרע יד ןעװעג ןעגעז רעטעברא יד ןוא

 .עיצאפוקא רעשיזיוצנארפ רעד ןגעג ףמאק ןיא ןפראװעגנײרא
 ןצנעװקעםנאק עלא גירק ןיא יװ ןגארטעג טציא ךיוא ןבאה ײז
 רעצדאװש רעד טימ ןאמ״ רעד סאװ ,רעײפ־רעקאלפ םעד ןופ
 רערטיכ טימ ...רעקלעפ ײװצ יד ןשיװצ ןדנוצעגנא טאה ״דראב
 סאה ןםערעטניא עטאװירפ ענעגײא עגײז ראפ טײקטנכערעגםיוא
 ,ןאלפ ןײז טריפעגכרודא ״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ״ רעד

 ...ראפרעד טלאצאב ןבאה רעטעברא יד ןוא
 ׳עג רעטרעװ םרעמײהנעדאב ר״ד ןבאה רעבא שרעדנא
 עלופמכארפ יד ןיא ןטנעמעלע עכעלרעגריב יד ראפ ןעגנולק

 טדערעג רע טאה אד .רעלעירטסודניא־םיורג יד ןופ ןענאלאם
 ןופ ןראװעג־טצײלפראפ זיא סאװ ,דנאלרעטאפ ןגילײה ןגעװ
 ׳ליב עגידעבעל טימ טרעדלישעג טאה רע .רעטילימ ןצראװש
 ײב ליפעג עשיטאירטאפ םאד טזיורבעגפיוא ןבאה סאװ ,רע;?
 עגידתועינצ יד םאװ ,ןראפעג יד ,גנורעדינרעד יד ,רעגריב ייו
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 רצד ךרוד ןײונשוצםױא ןפאה רעטכאט ןוא רעטומ עשטײד
 ײז״ ,..ןעמאטש-רעגענ עדליװ טימ דנאל רעײז ןופ גנוצעזאפ
 ־ארײא עטריזיליװיצ ןײק טגידריװעג טשינ זנוא וליפא ןבאה

 םזזד ,דנאל׳ןקנארפ עגילײה םאד טצעזאב ראנ ,רענעמ עשיעפ
 ׳לאינאל^ק טימ ,עיצעזיליוױצ רעשיעפארײא רעד ןופ עלעגיװ
 רעד ןגעג טםעטארפ ןיא טמערוטשעג רע טאה — ״:רעטילימ
 ־רעד ןוא עיצאנ רעשטײד רעד ןופ ערע רעד ןופ גנוגידײלאפ

 .טפפשײרטעג רעשטײד רעד ןופ טײקנטלאהעגםיוא יד טנאמ
 טאה רע .רעדנוזאפ ןעגנאגעגקעװא רע זיא ןדײ יד וצ
 -ום עסיורג רעלעירטסודניא ןוא םירחוס עשידײ עכײר יד ןופ

 סאװ ,קורד ןשיטאירטאפ םעד ךרוד טסערפעגםיוא טלעג ןעמ
 ןםינעג עכלעװ ,ןדײ יד ,ײז זא ,טפיאעגסיוא ײז ףיוא ט^ה רע
 ערעײז גירק ןיא יװ טקנופ ןזומ ,ןטײהײרפ עלא דנאלשטײד ןיא
 ןריטםעפינאמ רעגיטפערק ןוא רעקראטש ליפ ןליפעג עשיטאירטאפ
 -אילימ עגילעצמוא ליפ ןוא ...גנורעקלעפאפ ענײמעגלא^יד יװ
 מאװ ,ןעמײה יד ראפ ןסאלפעגנײרא ןענעז ןעגנורעײטשאב ןענ

 ׳סױרא יד ראפ ץענערג טײז רענעי ףיוא טײרגעגוצ טאה ןעמ
 ...טיפעג ןטצעזאפ ןופ רעטעפרא עטקישעג

 •יא ןעװעג הליחמכל ךאד זיא רעמײהנעדאפ ר״ד שטגןכ
 ראפ ךעלרעפעג ,ךעלדעש זיא טוט רע םאװ סאד זא ,טגײצרעב
 ,דנאל םעד ןופ ליואװ םעד ראפ ,טלעו( רעד ןופ םולש םעד
 ׳נעטש טאה רע סאװ ,לאעדיא םעד וצ ךפיהל ראג זיא םאד זא
 עגידנעמאלפ ענעגײא ענײז ךרוד רעפא רע זיא ,טגידערפע^ג גיד
 ׳עג טציא טאה רע .םזאיזוטנע טימ ןראװעג׳תרפועמ רעטרעװ

 ׳רא רע ראנ ,דנאל ןײז זיולפ טניד רע ראנ טשינ זא ,טפיולג
 .טלעװ רעד ןופ םולש םעד ןופ ןםערעטניא יד ראפ ךיוא טעפ
 .ןעגנוגײצרעפיא ענײז טימ גנאלקנײא ןיא זיא טײקגיטעט ןײז
 ןשיזיוצנארפ םעד טימ ןא׳טריפ רע ם^װ ,ףמאק םעד ךרוד
 .ןלאעדיא ענײז ןופ עיניל רעד ףיוא דע טפמעק ,םזילאירעפמיא
 טאה רע ,טײקגיטכירפיוא ךס א טאהעג טאה דעמײהנעדאב ר״ד
 דלאפ זיא רע ןוא ןינע ןא ראפ ןרעטסײגאפ טפראדאפ דאנ ךיז
 ׳ײהנעדאב ד״ד זיא טציא ךיוא .ןראװעג־גיטכירפיוא םעד ןיא
 ענײז ןיא תמא ןא טימ טפיולגעג ,ןעװעג׳גיטכירפיוא רעמ
 טגאזעג רע טאה — טגיזאפ טםפלעז ךיז ןבאה רימ, .רעטרעװ
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 ןיא ןעװעג עקאט ןעגעז רימ - רעלטפאשקרעװעג יד ר^
 קלאפ 8 ,טכןןמ עשיטסילאירעפמיא ןזן דאירעפ ןשימלעהליװ פעד
 עטםכעה יד ןעװעג זיא דנעגזט עשירעטילימ יד ,םרעקנ־וי ןופ
 ־ראפ םעד ךרוד ;טאהעג ןבאה רימ סאװ ,גנזבערטש עכעלשטנעמ
 ,ןראװעג-טלײהעג קנערק רעד ץפ רימ ןענעז גירק ןופ טםול
 .״טקעטשעגנא קנערק רעד טימ ךיז ןבאה םיאנוש ערעזגוא רעבא
 ןאמ ןפיורג םעד דובכל טאה ןעמ םאװ ,טנװגן־רעיב םײב
 ןבאה םע ןכלעװ ןיא ,שטנעמ םענעגײא ןא ײב טנדראעגגײא
 ,ןטפאשקרעװעג יד ןופ רעײטשראפ יד יא ןעמונעג^לײטנא
 רעטעברא יד - רעלעירטםודניא יד ןופ רעײטשראפ יד יא
 ׳טימעג א ןיא רעמײהנעדאב ר״ד טאה - םוטרעגריב סאד ןוא
 ןײז טלקיװטנא ןאט ןכעלטימעג א ^ןיא ץא גנומיטש דעכעל
 ןענעז סע ךעלרעכעל יװ ,ףיורעד ןזיװעגנא טאה רע .קגאדעג
 זײװאב סלא .סעיצאריפםא עשירעטילימ יד זנוא ײב ןראװעג
 ןטלא ןופ רעײטשראפ רעד םאװ ,טקאפ םעד טכארבעג רע טאה
 ןיא טזאלעגנײרא ךיז טאה ,ףראדגעדול ,םומזילארענעג ןשטײד
 ■־ראפ ״רענעפאלעגוצ, רעד םאװ ,שטופ םעד ןופ ערוטנאוךא רעד
 ,רעלטיה ,טראד םיא ןעמ טפור יװ ,רעכײרטםע רעטרעפמאלש
 ׳ער א ןופ םאש א ךרוד ןריפוצםיוא טגאלפעג טאה ,ךיז טכאד
 טציז רע ןכלעװ ראפ ,רעלעק׳רעיב א ןופ טיפוס ןיא רעװלאװ

 ,טגאזעג רע טאה ,גידריװקרעמ״ ,הםיפת ןיא טסעפ טציא
 לרוג םעד ןטלאהעג ןבאה םז^װ ,ןשטנעמ יד ןענעז סאד ןוא
 ,תורוד ןופ ףיולראפ ןיא טנעה ערעײז ןיא דנאלשטייד ןופ

 ןשטנעמ יד גיטשינ יװ ,ךעלרעכעל יװ ,ןעמ טעז״טציא טשרע
 ךרוד ןסײרטימ רעבײװ עטלא יד יװ ךיז ןזאל עכלעװ ,ןענעז
 ,טסירוטנאװא ןטעדליבעג׳בלאה א ןופ סעדער עשיטאזקע יד
 ענטומ ןיא שיפ ןפאכ זנוא וצ רעהא ןעמוקעג זיא םאװ

 ...״רעםאװ
 זקילג דעײז ןכוז זנוא וצ ןעמוק רעלדניװש ליפ ,אי -
 ,ןאמ רעד זא ,טגאז ןעמ .ןטםירוטנאװא עשיכיירטםע ,ןדײ׳טסא
 ןײז ראג לאז רע ,טשינ שטײד ןײק ראג זיא ,רעלטיה רעד
 ׳נעמאזוצ רעשיכײרטםע ןימ אזא ,גנומאטשפא רעשיװאלם ןום
 ׳עגײגיצ - ןעלסילש ןוא שיראגנוא ,שינעמור ,שיװאלס ;שימ
 א זנוא ײב טאה םאד ןוא ~ .ראטקאד רעד טכאל ...שיר
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 ־נעזזנא זנוא ײב סניפעג םאד ןוא ?ןפורסיורא טנאקעג שטופ
 ן ? רעג

 רע ןעװ ,ןציזאב סעפע זומ ןאמ רעד זא ,ןײמ ךיא —
 ראפ עגושמ ןרעװ רעבײװ יד .ןסאמ יד ןרעביוצאב יוזא ןאק
 .טקרעמאב רעצעמע טאה — !ןדער םיא ןרעה ײז ןעװ ,םיא

 ריא טאה .ץײר ןרעדנוזאב א רעבייװ יד ראפ טאה רע —
 ׳ךיז א^ןופ םעפע םינפ ןײז ןיא טאה רע זא ,טקרעמאב טשינ
 .טפא רעײז ראפ ײז ןעמוק ךײרקנארפ ןיא ...ןתח ןגידנכדש
 עכעלנעמ ענײש רעלדניװש־םטארײה יד ןגארט ךײרקנארפ ןיא
 םאװ ,ףושיכ רעד זיא םאד ,ץייר רעד ןענעז דרעב יד .דרעב
 סאד ךיז טגידנע לאמ סעדעי .רעצרעה עשירעבייװ יד טגנאפ
 ןעײגאב ״דרעב עיולב״ יד םאװ ,ןכערבראפ ןכעלקערש א טימ
 ןשארג ראפ עטראפשעגפא ערעײז ידכ ,תונברק ערעײז רעביא
 גנאל טשינ אד .ןעמענוצוצ ןעגנורעכיזראפ־סנבעל ערעײז רעדא
 ׳עבײװ ןצנאג א ףיוה ןיא ״דראב רעיולב״ אזא ײב ןעמ טאה
 רעלדניװש־סטארײוד יד ןזומ זנוא ייב .טקעדטנא םלוע־תיב ןשיר
 - ,עמיטש עדנקריװ׳לעוםקעס א ןוא ךעלעסנאװ עצרוק ןבאה

 רע םאװ ,גנומיטש רעטוג רעד ןיא ראטקאד רעד ךיז טלציװ
 םעד ןיא ןוא עזײר ןײז ןופ גלאפרעד םעד בילוצ ןעװעג זיא
 ןײז וכימ טכארבעגנײרא טאה רע סאװ ,ראמוה םענײמעגלא

 .ןדער

 רעד טגאז — ,ךעלרעפעג ןאמ רעד זיא ךאד ןוא —
 טפארק עגידלאװעג א םיוא־טביא רע — ,רעלטפאשקרעװעג
 ףיוא ,רענעמ ףיוא ךיוא ראנ ,רעבײװ ףיוא זיולב ראנ טשינ
 ,ןכנימ ןיא ןדער טרעהעג טלמונא םיא באה ךיא .רעטעברא
 ןכלעװ ןופ ,ןאמ םעד ןרעה וצ ןעװעג־עװאקעשט רימ זיא סע
 ןיא ,ןגײצרעביא ךיז טלאװעג באה ןוא ליפיוזא ןדער עלא
 טאה רע .ןםאמ יד רעביא רעביוצ ןײז טײטשאב סע סאװ
 םעפע ,םקא רענעטכאשעג א יװ ,ןגירשעג ראנ טדערעג טשינ
 םינפ ץנאג ןײז זיא ייברעד ןוא עמיטש ןײז ןיא זיא םעשהיח
 טעז ,ערטםקע טאה רע .ןפיל יד םיא ןרעטיצ םע ,טריטלאזקע
 ,ןעז לאז ןעמ^ ידכ ,ןטינשעג ץרוק םעםנאװ יד ,םיוא ךיז
 ,דנקעטשנא ןוא שינאפ טקריװ םאד ...ןרעטיצ ןפיל ענײז יװ

 רע טזיפש לאמ רעדנא ןא ,ןגיוא יד רע טעשזורמראפ לאמלײט
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 ן8 ,ןעמעװ םיוא ךיז טכװ רע .ןײדא׳םוקילע־ופ ןיא םיוא ײז
 ףיוא טקוק דע ןוא יורפ ערעטלע ןא סלײטנטסרעמ ,ןאמ ןסלא
 רעפרעק ןײז .שירעטםיה זיא עמיטש ןײז .טײצ עצנ^ג יד ריא
 טלאפ ראה ענײז ןופ עוױשזג עצראװש יד זא ,יוזא טרעטיצ
 ־וצ״גײל א יז דע טיג לאמלײט .ןגיוא יד ןיא גידנעטש םיא
 א רע טצונאב לאמטפא רעבא ,פאק ןטימ לקאש א טימ טכער
 ןראשוצקעװא ידכ ,טנאה רעד טימ וצרעד גנוגעװאב עזעי^צארג
 לפײװצ ןא זיא סאד סאװ ,ןגיוא יד סיוא עװישןג יד ךיז
 יד ףיוא לופטקעפע ןקריװ וצ ידפ ,לגיפש ןיא טרידוטשסיוא
 ,ביולג ךיא ןוא-,םיא ןיא עטםגידדיװקרעמ ס^ד רעבא .דעבײװ

 יד זיא-ןםאמ יד ףיוא טקעפע ןטםקראטש מעד טכאמ סאד זא
 רע רעכלעװ טימ ,תולדג יד ,טײקנםיראפ עטמיוצעגמוא
 ןופ סיורא-טמארטש סאװ ,תולדג א זיא םאד .רעביא ךיז טמענ
 ר^פ שיטסירעטקאראכ יוזא זיא עכלעװ ,טײקשיצראה־םע רעװיאג
 ־טסבלעז ןײק טשיג ןגאמראפ םאװ ,ןשטגעמ עטעדליבעג־בלאה
 ןיא ןאמ רעד ןעװ ןוא .סאד טרינאפמיא קלאפ םעד .קיטירק
 ־עגוצ זיא סאװ ,ךארפש רעשיטנעגילעטניא-בלאה ןײז

 טײקטעדליבעגנײא ןײז ןיא ןוא ןסאמ יד ראפ טם.אפ
 ־יא ,ןעײרש ןײא ןיא טל.5ה ןוא עדארטסע רעד ףיוא טײטש
 ־ראפ זיא דנאלשטײד״ :ץאז ןײא לאמ עגילײצמוא גידנדזחרעב
 םאד גידנענאטאב ,״!ןרעװ־טײרפאב זומ דנאלעטײד ,טפאלקש
 טימ רע טרעטיצ ײברעד ןוא םעיצאנאטניא עגיטראנדישראפ ןיא
 א ןא־ממעג םינפ ןײז ,טײקטריטלאזקע ןופ רעפרעק ןצנאג ןײז
 רפדא ןכעלריטאנ א מיורא־טגנערב רע ,טעטיזעװרענ עשירעטסיה
 ־יצ ןוא ןעמיוש ןפיל יד ,טכיזעג ןײז ףיוא ףמארק ןטכאמעג א
 ןיא םיא טלאפ פאק ןצראװש ןײז ןופ עװישזג יד ןוא ,ןרעט
 ךאד רעבא ,טעטיזעװרענ א טימ יז טיג רע ןוא ןײרא ןגיוא יד
 א גנוגעװאב רעזעיצארג ,רעלופטקעפע ,רעטגכערעגםיוא ןא טימ
 טימ ןא־טקעטש סאד ,טקריװ םאד — טגאה רעד טימ גײלראפ
 רעד טרעװ עדער רעדעי ךאנ .רערעהוצ יד תורכיש רעשינאפ
 טרעװ סע זא ,םזאיזוטנע אזא טימ ןסירעגטימ ןומה רעשטײד
 ייד רעדיװ ןזאלב טציא — ליפעג סאד טאה ןעמ ,ךעלמײהמוא

 ...רענעפ יד מימ טרישראמ ןעמ ןוא ןטײפמארט
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 טימ ןרישראמ טימ ןוא ןטײפמארט יד ןיא ןזן^לפ טימ —
 טשינ רעמ ןיוש שטנעמ ןשםײד שעד ןעמ טעװ רענעפ יד
 רעד רעעיא לםיפא ,זעװרענ ראטקאד רעד טגאז - ,ןדאנעגפןן
 •עג ןיוש טאד רע ןכלעװ ,ןאמ םעד ןופ גנורעדליש רערעװש
 ןא טכאמ ןאמ רעד זא ,טליפעג טאה רע .ןםייררעביא טלאװ
 .ןטלאהעגקירוצ טײקטקעראק םיוא רעבא ךיז טאה רע ,קורדני״יא
 ,רערעדליש םעד ףיוא טעפמיא טימ ןפראװעג ךיז רע טאה טציא
 ןיוש ןבאה רים ,ןײנ — .ןירעד ןעװעג-גידלוש טלאװ רע יװ
 טשינ .ןדישראמ׳רעטילימ ןוא ןטײפמארט ראפ ארומ ןײק טשינ
 טאה עכלעװ ,עיצולאװער׳רעפמעװאנ א טאהעג רימ ןפאה םניחפ
 שטנעמ רעשטײד רעד .שטנעמ ןשטײד םעד טרעטכינעגםיוא
 — רקיע רעד ןוא שיגאל ןעקגעד וצ טנרעלעגםיוא ךיז טאה
 ׳פיוא ךרוד ןריפראפ ךיז ןזאל וצ רעדניק יד יװ טשינ ,ךעלכאז
 ןצנאג םעד ןוא ןםאפמאל ענעדלאג ךרוד ,עפמאפ רענעזאלפעג
 ךיז טאה שטנעמ רעשטײד רעד .גײצענ׳רעפאלק ןשירעטילימ
 ןײז ןופ עלעװק יד זי-יז םןזװ ,טפנונראפ וצ טרעקאפ קירוצ
 ׳אכ ןײז טעדליבעגםיוא ןוא טלושעג טאה םאװ ,טרא׳םגנוקנעד
 שטנעמ רעשטײד רעד טםאפ ךארפש ןײ^ז ךרוד ןיוש .רעטקאר
 ,טײקכעלכאז ןופ טכיל ןיא ,טכיל ןלאער א ןיא ןכאז יד ףיוא
 ןשטײד ןופ ןרעטש רעגידנטכײל רעד ןעװעג גידנעטש זיא םאװ
 ןםיורג םעד ...גנאגףעקנאדעג ןשיפאזאליפ ןײז ןופ ...קנאדעג
 ׳טלעװ רעד ןופ ױפפיוא םעד ןיא ,טפאשנםיװ רעד ןיא לײטנןן
 רומלוק׳טלעװ רעד ןיא גנולעטש עשינאמעגעה ןײז ,עיצאזיליװיצ
 ״גיאנזפ ןײז ךריוד טרעפארעד טנעגילעמניא רעשטײד רעד טאה
 ־עג רעײז ןיא ײז ןלעטשקעװא ,ןםאפוצפיוא ראלק ןכאז טייק
 ןראװעג זיא שטנעמ ןשטײד םעד .טרא ןטמיוצעגפא ןגירעה
 רעדיװ ן§ק רע ןכלעװ טימ ,ןפאוו םאד ,טכאמ ןײז ״טםואװאפ

 טשינ ךיז טעװ רע .טלעװ רעד ןיא גנולעטש ןײז ןעמוקאפ
 ׳מארם ןוא ןשראמ ןופ ןליפש׳רעדניק טימ ןעמעגנײא ןזאל רעמ
 רעײז םןןוו ,ןטגעמעלע ענעפזןלעגוצ ןופ וצרעד ךזןנ ,ןטייפ
 ׳עג ערעײז גיאעפ טשיג ןענעז ןוא שטייד טשינ זיא ךארפש

 טזעל .ןעגנערפוצסױרא ןפוא ןטנעגילעטניא ןא ףיוא ןעקנאד
 ־ענײגיצ םעפע ןופ שימנעמאזוצ א ךאד זיא םאד ,סעדער ענײז

 ...זיא ם^טשפ^ ןײז יװ הכעלנע םעפע סשיר
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 -ער א טכאמעגכרוד ךעלקריװ רימ ןבאה יצ רעבא —
 .רעלטפןןשקרעװעג רער רעביא-טםײר — ?עיצולאװ

 -ןצנײנ רעבמעװןןנ ןיא טכאמעגכרודא רימ ןבאה םיװעג —
 ? טשינ ״עיצולאװער א ןצכאיטרעדנוה

 !ןײנ ןוא אי —
 ?םאװר,<פ —

 יוברעביא ן8 זיא ,עפיוט א — זיא עיצולאװער א —
 ׳טפאשלעזעג רעד ןופ ראנ טשינ ,רוטקורטם רעצנאג רעד ןופ
 ־פיוא ןופ ,ןעקנעד טרא ןײז ןופ ךיוא ראנ ,גנונדרא רעכעל
 יד זעיצולאװער א טכאמעגכרוד ןבאה ןזיוצנאדפ יד .ןםאפ
 ״מעװאנ ןיא רימ רעבא .יעיצולאװער א טכאמעג ןבאה ןםור

 ...ז רעב
 ,רעטקאראכ ןשטײד םעד קנאדא רעדיװ זיא םאד ,אי —
 ׳ער רעזנוא .ןעקנעד טרא שיגאל ןײז ,גנואיצרעד ןײז קנאדא

 רימ ,עשיטאיזא ןײק ,עשידאבראב ןײק טשינ זיא עיצולאװ
 ־ארײא עטוג ןענעז רימ ,ןםור יד יװ ,ןטאיזא ןײק טשינ ןענעז
 ןײק טשינ זיא עיצולאװער רעזנוא .רשפא עטםעב יד ,רעעפ
 ,טםײג ןופ עיצולאװער א ראנ ,ןםיגראפ׳טולב ןופ עיצולאװער
 רימ ...רעײנ א ןופ בײהנא ןא ןוא עכאפע ןײא• ןופ עדנע ןא
 ־עגנא םאד טשינ ןטכינראפ רימ ,עטיובעג םאד טשינ ןרעטשעצ
 ןיא לאפקירוצ א זיא סאד םאװ ,ערעדנא יד יװ ,עטלמאז
 םעײג א זיוה םעד ףיוא ךאפנײא ץנאג ןעיוב רימ .רעטלאלטימ
 ןשטײד ןופ טנעמאדנופ ןטוג ןטלא םעד ןצונאב דימ ,שזאטע
 ןבאה ןרעטלע ערעזנוא םאװ ,עטוג םעלא .רעטקאראכ ןכעלנעמ
 ׳אװער רעזנוא ןיא ןײרא טימ רימ ןעמענ ,טזאלעגרעביא זנוא
 גנוכײרגרעד ןײא ףיוא וליפא רמװמ טשינ ןעגעז רימ .עיצול
 ןבאה רימ םאװ ,ןטרעװ עגיטםײג רעדא עלעירעטאמ יד ןופ
 רעטנוא גידנקוק טשינ ,טרעבארעד טײהנעגנאגראפ רעזנוא ןיא
 עטריזיליוױצ ןופ עיצולאװער יד זיא םאד .םישזער ןכלעװ

 .ןשטנעמ
 ןטײז עלא ןופ דאטקאד םעד ןעמ טאה — :טםוארפ —
 ,רעטרעװ עגידנריריפםניא יד ראפ רעיב םעילפוק יד טראשעגוצ
 ,ןבעגוצ הלפמ ןײז טזומעג טאה רעלטפאשקרעװעג רעד זא יוזא
 ןראװעג זיא סאװ ,בײל םעד ךרוד ןעװעג׳טגיזאב זיא רע
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 טזאלעג־ןגונגאב ראנ ךיז טאה רע .ןילרעפ ןופ טקישעגרעהא
 :גנוקרעמאפ א טימ

 ר^פ ר^פעג $ ראפ ןטנעמעלע עגיזאדיד ןלעטש ךאד ןוא -
 ןזפ ןרעה יד וא ,טלאװעג טלאװ ךיא .קילפופער רעזנוא
 סאװ ,ראפעג יד ןפטעקאפ רעפײא ןפלעזמעד טימ ןלאז ןילרעפ

 ןופ ראפעג רעד ןגעג ןפמעק ײז יװ ,םטכער ןופ זנוא טזןרד
 ...סקניל

 — ,טשינ ראםעג ןײק זנוא טןןרד טײז רעד ןופ ,ןײנ -

 .טרעכיזראפ ראטקאד רעד טאה

 טמענ רע ןענאװנופ ,ןסױו טלאװעג ראג טלאװ ךיא -
 .טגערפעג רעצעמע טאה - ? עדנאגאפארפ ןײז ראפ טלעג םאד
 •עירטםודניא־םיורג יד ,טםואװאפ ךאד זיא םאד ,ונ -

 ןכערפעצ וצ טגאועגוצ ראפרעד ײז טאה רע ״םיא ןציטש רעל
 רעװ טאה — זןגירק וצ טעפרא עגיליפ ןוא ןטפאשקרעװעג יד

 .טגאזעג רעלטפאשקרעװעג יד ןופ

 ןופ ןעמ טאה -!ןדײ יד ןוא רעלעירטםודגיא׳סיורג יד -
 .טרעפטנעעגפא רעלעירטסודגיא יד ןופ זײרק

 רע ,ײז ןגעג ךאד זיא רע ?ןדײ יד ןופ יוזא יװ -
 ־גירפ־ןםאר םעד טלעטשעגנײרא םארגארפ ןײז ןיא ךאד טאה
 ־גואװראפ לםיפא רעמײהנמדאפ ראטקאד רעד טגערפ - !פיצ

 .טרעד
 ידפ ,טכאמעג יוזא ערטסקע ךאד זיא םאד ,אי ינ -
 םיא ןפיג ןדײ יד זא ,ןגאז םשינ לאז ןעמ זא ״ןלעטשראפ וצ

 .טלעג

 וצ ןדײ יד ראפ קעװצ א ראפ סע טאה סאװ רעפא -
 ?ײז ןגעג זיא סאװ ,גנוגעװאב א ןציטש

 עדעי ןציטש ןדײ יד .קעװצ טשינ רעדא קעװצ אי -
 רימ ןעד .ײז ןגעג זיא יז יצ ״ראפ זיא יז יצ ,גנוגעװאצ
 ־אק םאד ,״תוטש״ אזא ףיוא טלעג ןײק ןבעג טשינ ךאד ןלעװ
 ■׳לא ײפ רעלעירטםודניא רעד טגאז - ,״ןוט ןדײ יד ראנ ןענ
 ןוא ץיװ א ןעװעג זיא סע יא םיראװ .טײקרעטײה רענײמעג
 ןופ ,דײ סלא רזןטקאד םעד ךןןטש א ןעװעג זיא סע יא

 .ןעװעג־ןדירסוצ ןענעז עלא ןכלעוז
 סאװ ןלאו רימ זא ״ןעװעג־רעסעב טלאװ סלאפנדעי -
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 רמד סאװ ,עגיצנײא סאד ןעד .ןאמ םעד ןופ ןדער רעגיצניװ
 ,טגלאפעג ךימ טלאװ ןעמ ןעװ .עמאלקער זיא ,ליװ רעלטיה

 ראפ טכאמעג טשינ סצצארפ ןײק ראג ןאמ םעד ןעמ טלאװ
 ■׳לא ראפ א ?ןעװעג סע זיא שטופ א ראפ סאװ .שטופ םעד
 טלאװ ןעמ ?לארענעג רעטליפשעגסיוא ןא ןוא רענײװ עט
 קירוצ ,טקישעגפא ץענערג רעד וצ ךאפנײא ץנאג ןאמ םעד
 .ראטקאד רעד טגאז—,ןײרא ךײרטסע ןטרעפמאלשראפ ןײז ןיא

 ןסיורג ןטימ רעדיװ ןוא ״טמיטשעגוצ עלא ןבאה םער וצ
 .שפאלקעגנא רעיב סעילפוק יד ןילרעב ןופ ןאמ

 יד טאהעג ראשקאד רעד טאה םורא געט ראפ א ןיא
 ןופ ןטכורפ יד ןגיוא ענעגײא ענײז טימ ןעז וצ טײהנגעלעג

 .עיצאטיגא ןײז

 רצגידנקלאױ רעד ןיא ,טכאנראפ ןגידרעטניװ א ןיא
 ״עג ןענעז ,טאטש רעד רעביא ןעגנאהעג זיא םאװ ,טײקלק;וט
 ־גאב יד טימ ןטאדלאס עצראװש ןופ טכאװאב ,ןראװעג״טריפ
 •יטעטש רעד וצ רעטעברא עגנעמ א ,ןםקיב יד ףיוא ןטעג

 ײז ןענצז ןצלסקא יד ףיוא ךעלטניב טימ .עיצאז^״ןאב רעש
 גידנגײװשליטש ,סעפ םענעסיבראפ טימ ,טסנרע ןעגנאגעג
 טימ טאה טירט רעדעי ןוא ,ןטאדלאס עטנפאװאב יד ןשיװצ
 ןבאה ראפרעד .ײנש ןטכײפ םעד ןיא טכליהעגפא סטכעלש
 ,ײז טײלגאב טנעה יד ףיוא רעדניק יד טימ רעבײװ ערעײז

 .ןטלעש וצ ךיוה טגאװעג וליפא ןבאה לײט ,גידנצכולש לײט

 יד עכלעװ ,רעטײלגאב םלוע ןא ןבילקעגמורא ךיז טאה םע
 ״רעטילימ עשיזיוצנארפ טימ טציטשעגרעטנוא ,ײצילאפ עשטײד
 ־עגסיורא יד ןופ ןרילאזיא וצ ײז טימאב ךיז ןבאה ,ןלורטאפ
 רענעספזעגגײא רעשטײד רעד ןשיװצ גנומיטש יד ...עטקיש
 ־נא יוזא ןראװעג זיא טכאמ״ציצאפוקא רעד ןוא גנורעקלצפאב
 -נגיוא ןדעי זומ סצ זא ,טכאדעג ךיז טאה סע זא ,טגנערטשעג
 ןראװעג״לופ זיא טפול יד .סיוטשנעמאזוצ א וצ ןעמוק קילב
 קיטקאט יד ראנ .סאה ןוא סעפ ןופ ןעמארטש עשיגרענע טימ
 טגאזצגנא גנצרטש טאה פכלעװ ,טכאמ״עיצאפוקא רעד ןופ
 ןזאל טשינ ןפוא-ןיאב ךיז ןלאז ײז זא ,ןראנאיצקנופ צרעײז
 א ןופ ןטימראפ טאה ,דלודפג ןופ סיורא טשינ ,ןריצאװארפ
 -טכידעג ןבאה צכלצװ ,םרעטײלגאב צגנעמ יד .גנוםיגראפ-טולב
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 •83 יצ ןביוהעגנא ךיז ןב^ה ,טײקלקנוט עצראװש יד טכ^מעג
 טימ ןוא ״דנאלשטײד ךיוה, ןפורסיוא טימ ,גידנרעדאפםיורא ןעמענ
 םראד־ןוא־אד .טכאמ״עיצאפוקא רעד ןגעג ןעגגוגידײלאע ןוא תוללק
 •ראדנאשז יד םאװ ,תונהמ־ןשטנעמ ןופ ףיולעג א טרעהעג ךיז טאה

 רעטנוא דרעפ א ...ןײטש א ןלאפעג זיא םע .טגאיראפ טאה עירעמ
 ,קינאפ יד טליפרעד טאה ריציפא ןשיזיוצנארפ ןגידנטײר א

 ,טעוועקירכעצ ךיז טאה ןוא רעפםאמטא רעד ןיא טשרעה םאװ
 •עג טשינ ןוא סיפ עטשרעטניה ײװצ יד ףיוא ךיז טלעטשעג

 ןכאה ןשטײד עגידנעײטשמורא יד .עײר רעד ןיא ןײג טלאװ
 יזילוצ ,רעטײר םעד םיוא ןכאמ וצ רעטכעלעג סאד ןביוהעגנא
 ןטימ ןײרא זיא ןוא טריװרענעד ךיז טאה ריציפא רעד ןכלעװ
 עפורג רערעדנא ןא ןיא ...עסאמ רעד ןיא דרעפ ןגינעפשרעדיװ
 סאװ ,ןעיורפ עשטײד ראפ א טנעקרעד ןשםנעמ עגנױ ןבאה

 ןעיורפ יד טאה ןעמ •ןזיוצ^רפ טימ ןײג ןעזעג ײז טאה ןעמ
 •ןעיורפ עגידנעײרש א טרעהעג ךיז טאה סע •טלגנירעגמורא

 עקיד א .ןםײפ א טרעהעג קמ טאה טראד־ןוא־אד .עמיטש
 טאה ןוא ןעיורפ עפורג א ןשיװצ ןענאטשעג זיא יורס עשטײד
 ןליװ םאװ ,אי* :רענעמ עטכײלבעגםיוא עשטײד יד טלדיזעג
 עשטײד עטגידײלאב יד טנײמעג יז טאה - וריא ןופ ײז
 - ריא ?ןטינשעג ראה יד ריא ײז ןבאה םאװראפ - יורם

 ךאד מאה ריא - רענעמ עשטײד יד ףיוא ןזיװעג יז טאה
 ןזיוצנארפ יד זיורפ א טימ ןפאלש וצ חונ םעד לאמוצ טשינ
 עשיזיוצנארפ יד .״״!דאיאקאש ןוא םטעס םנטסגיצניװ ןסערפ
 •עגנוה יד טעמדאקעג טפא ןפיק־דלעפ יד ןופ ןבאה ןטאדלאס

 ראנ ,קיטקאט אזא ןעװעג סע זיא יצ .רעדגיק עשטײד עגיר
 טנגעג רעמירא ןא ןיא יװ ,ןקרעמאב טנאקעג טפא טאה ןעמ
 ןוא ךיק עשירעטילימ עשיזיוצנארפ א טלעטשעגפא ךיז טאה
 טאה סאד .ןעיורפ עמירא יד ןשיװצ םטכעקעג טלײטעצ טאה
 .ןעיורפ יד ײב טכאמ־עיצאפוקא עשיזיוצנארפ יד טכאמעג־רעלופאפ
 יד ןשיװצ רעקראפ רעגידעבעל א ןביוהעגגא ךיז טאה ךיוא
 טימ ןריציפא ןוא רענלעז עגנױ עטעמראקעג־טוג עשיזיוצנארפ
 טניולאב ןרעװ וצ טראװרעד ןבאה עכלעװ ,ןעיורפ עשטײד יד
 דעד ןזיװעגםיורא ןבאה ײז סאװ ,םידםח ענײלק ערעײז ראפ
 ^דאלאקאש רעשיזיוצנארפ רעטוג טימ ,ײמרא רעשיזיוצנארפ
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 ןבאה ,סנגירעביא ...ךוט ןשימארלאס ןוא םעקשופ-שײלפ טימ
 ״נןןרפ רעד ןופ רענעמ עטרענרעד״טוג עטענורב עגיכאנק יד
 יד יװ ןעיורפ עשטײד יד טצײרעג רעמ ײמר^ רעשיזיוצ
 עטעשטומעגסיוא גירק ןופ ,עטרעגנוהראפ״בלאוד ,עגירבאלש
 ןטפאשנדײל עשיםאירטאפ יד וצ טאה סןןד .רענעמ עשטײד
 •יוצנארפ יד ףיוא טכוזרעפײא עלעוסקעם יד ךיוא ןגארטעגוצ

 ןא ץטראװרעד וצ ןעװעג זיא קילבנגיוא ןדעי .רענעמ עשיז
 האנש ״סעכ ןופ עיגרענע רעטלמאזעגנזן רעד ןופ ךורבסיוא

 ...מפאשנדײל ןוא
 ןעז וצ ןעמוקעגםיוא ראטקאד םעד זיא רעבא םנגרזןמוצ
 םיא טאה סאװ ״ענעצם עטײװצ א טאטש רעטצעואב רעד ןיא
 טײקגיאור עכעלרעניא ןײז טרעטשעצ ןוא ןקארשרעד רעמ ליפ
 עדנקײרטש עטקישעגםיורןן יד ןופ ענעצס יד יװ ,ןביולג ןוא

 .רעטעברא

 -עג זיא סע ואװ ,טאטש רעד ןופ ץאלפ״טפיוה ןפיוא
 ענײלק טימ זיא ,רעטילימ ןשטײד ןופ ךאװ יד לאמא ןענאטש
 רעלדא רעשטײד רעםיורג א טצעזעגםיוא ןעװעג ךעלעדנײטש
 ןגיזאדמעד ףיוא .טפירשפיוא רעשיטאירטאפ רעגירעהעג א טימ
 •ײזא ףלעװצ גאט ןדעי זיא רעלדא םעד רעביא ץאלפ״טפיוה

 -רא םעד ןופ ךאװ עשירעטילימ יד טשיוטעגפא ןראװעג רעג

 •יוצנארפ יד ןוטעג סאד ןבאה טציא .ןאזיגראג ןשטײד ןגיט

 $ טימ קראמ םעד רעביא גידנעײג .ןטאדלאם״לאינאלאק עשיז

 םנטײװרעדנופ טרעהרעד ראטקאד רעד טןזה ,רעטײלגאב עפורג
 ״מאק״רעטילימ רעשיזיוצנארפ א ןופ ןלאש ןוא ןעגנילק סאד

 ןעמאק ,ןרעה טשינ םע ןןוק ךיא״ .שראמ ןשירעטילימ א עינאפ
 ענייז טרעדאפעגפיוא רןזטקאד רעד טאה ,״יז ןעמאק ,יז
 •רעװ ןופ טאטלוזער רעד זיא ם^ד ,טעז ריא״, - ,רעטײלגאב
 •אטילימ רעשיזיוצנארפ ,ןשטייד טאטשגא - טןןטקארט רעליאס

 -ליװ זיא ואװ .טגײװש ץזא וצ סע טקוק טלעװ יד ןוא יםזיר

 רעדײא ראנ - ״?גנורעכיזראפ רעשיטארק^מעד ןײז טימ ןאס
 •ראפ דלאב ראטקאד רעד זיא ,טרא ןופ טרירעג ךיז ןבאה ײז

 ןענעז עכלעװ ,רעטײלגאב עגנעמ א ןופ ןראװעג-ןעקנורט
 םעד טלופעגנא טציא ןוא קיזומ עשירעטילימ יד ןעגנאגעגכאנ
 •דגעטשראפ .דארןןפ ןשירעטילימ םעד ןעניואוװצײב ידב ,קראמ
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 •אק עצראווש קלופ 8 ןופ ןעגאטמאב רענלעז יד ןענעז ,ךעל

 .קיזומ רעשילאטנעירא ן8 ןום טריפעגנא ,ןטאדל^ס-לאינאל
 •עג ןוא ןראװעג״טרצדנואװראם זיא ראטקאד רעד .עילעפאק

 ,ןבילקעגנעמצזוצ ךיז טאה םאװ ,עננעמ יד ןעז וע טניוטש
 •עג רע זיא םיװעג .ךאװ רעד ןופ ןשיוטפא םוצ ןקוקוצוצ ךיז

 רעגײק טעװ טיבעג ןטצעזאב םעד ןיא זןד זא ,רעכיז ןעװ
 טרישראמ רעטילימ עכעלטנײפ םאד ןעװ ,ײברעד ןײז טשינ
 יעד ןכלעװ ףיוא ,טאטש רעשטײד א ןופ ץאלפ םעד רעביא
 םאד ואװ ןוא טצעזעגסיוא קיאזאמ ןיא זיא רעלדא רעשטײד
 ..!טליפשעגפיוא לקאטקעפם םעד טציא זיב טאה רעטילימ עשטײד
 .ראטקאד רעד טאה גנורעדנואװראפ רעסיורג ןײז וצ רעבא

 ןשטנעמ עשסייד טימ טלופעגנא טרעוו ץאלפ רעד יוו ,ןעזעג
 ']1...,ךלאם עציאװש עדנאמאק יד יװ ,טעז רע — ,רעמ ךאנ

 •עג זיא ,קיזומ רעדנלאש רעײז טימ ןא טציא ןעמוק םאװ

 ןדעי ןיא יװ ,רעדניק ןײק ןופ טשינ ,טײלגאב ץראװש-טכיד
 רעשירעטילימ רעד ןופ ןגיוצעגוצ ןרעוו סאוו ,דנאל ןרעדנא
 •טםנרע ,ענעצזעגנא ,עגידובפב ןופ ראנ ,ןטאדלאם ןוא קיזומ

 ןכעלטנײפ םעד טײלגאב םאד םע ןביג ײז ,רענעמ עדנעעזסיוא
 ־סקא יד ףיוא ןטלאהעג סנקעטש יד ןוא ןעמריש יד .רעטילימ
 טימ ,גיסעז^ג-טכילפ ײז ןענעז ,ןםקיב יד ןטאדלאס יװ ,ןעל
 ךאג ןעײר עטרינילפיצםיד ןיא ץטערטעגכאנ טירט עשירעטילימ
 -אטנעירא ןופ גנוטײלגאב רעד רעטנוא ןטאדלאס עצראװש יד

 •עג טשינ ןגיוא עגײז טאה ראטקאד רעד .רענעט-קיזומ עשיל

 -ליװיצ רצד ןופ אד ןזיוצגארפ ליפ יוזא ןעד ןענעז״ .טביולג

 •יוצנארפ סאד ןטײלגאב םאװ ,טאטש רעד ןיא גגורעקלעפאב

 ,ןײנ, .טגערפעג רע טאה - ״?ךאװ רעד וצ רעטילימ עשיז
 ,אטשינ טאטש ןיא זיא גנורעקלפפאב-ליװיצ עשיזיוצנארפ ןײק

 ןייק טימ טשיג ךיז ןריםערעטניא ,אד אי ןענעז םאװ ,יד ןוא
 םאד .טרעלקעגפיוא םיא ןעמ טאה — ...ךדאר^פ עשירעטילימ
 -ניק יװ זיא עכלעװ ,גבתעקלעפאב עגיטרא עשטײד יד זיא

 ןוא קיזומ רעשירעטילימ רעד ןופ ןראװעג-טפושיכראפ רעד
 ןכ^נ ןײגוצטימ טשינ ,ערמ-רצי םעד ןטלאהקירוצ טנ^קעג טשינ
 ןעמריש יד טימ ןרישר?מ רענעמ עדובכב עשטײד .רעטילימ
 טירש-ןזנעג עשירעטילימ ןיא סעצײלפ יד ףי,וא םנקעטש ןוא
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 •עגנא זיא עינאפמאק יד זא .עינאפמאק רעכעלטנײפ רעד ךאנ

 -83 טשינראג ײצילאפ עשטײד יד טאה ,ץאלפ ןםיומ ןעמוק

 ןילפיצםיד טימ .םיוצ ןיא ןטלאה וצ רעטײלגאב יד טפראד
 ןיא ןטלאהעג רעטײלגאב עשטײד יד ךיז ןבאה עדריװ ןוא^
 טימ ןוא ןעײר ןיא ךיז טלעטשעגסיוא ,ץנאטסיד רעגיטיונ רעד
 •לםקא ןענאטשעג ײז ןענעז טײקטסנרע רעדנפןןכראפ׳םעטא ןא

 עשירעמילימ יד ןיא יד יװ ,טרירטשומ רעםעב ליפ ,לםקא׳ײב
 ...ןרידנומ

 טײקטנעאנ ןײז ןיא רןזטקאד רעד טאה טראד׳ןוא״אד
 ןגידנעײטש׳ןבענ א ןופ גנוקרעמאב עלענאיםעפארפ א טרעהעג
 רעד* •רעטילימ ןופ גנוטלאה רעד ןוא טירט יד רעביא שטײד
 רעד טאה - ״...!טכולפראפ ,עײר רעד ןופ סיורא״טײג לרעק
 יד ןעװ ,ןטײװצ םוצ טקרעמאב ןאמ רעגירעילטימ רעשטײד
 זיא גנוקרעמאב יד .טרישראמײבראפ טןה ןטאדלאם עינאפמןזק
 ךיז טל^װ םע יװ ,ןאט ןטסנרע אזא ןיא ןראװעג״טכאמעג
 ןכלעװ טימ ,רעטילימ־רעגענ א ןגעװ טלדנאהעג ןעװעג טשיג
 ערעײז יװ ראנ ,טצעזאב טאטש רעײז טאה טכאמ עדמערפ א
 ןםעגראפ .טרישראמײבראפ ײז ראפ ןטלאװ רעדניק ענעגײא
 אד .טכאמ רעדמערפ רעד וצ טפאשטנײפ עדעי ןראװעג זיא
 •עג טעברא יד ןבאה עכלעװ ,רענעמ עשטײד עגנעמ רעד ןיא

 ־עגוצ עטרעביוצאב ןענעז ןוא ןזזזלרןזפ ןטפעשעג יד ,ןפראװ
 ־טשיװעגפא זיא ,שרזןמ ןשיטאדלזןם םעד וצ ןראװעג־ןגיוצ:
 •עג טשינ ך,יז טאה אד .טפאשטנײפ ןופ רופש עדעי ןראװעג

 ־עג ךיז טאה אד ,ענײד רעדןן ענײמ ,טכאמ א ןגעװ טלדנאה
 סאװ ,טסניד׳סעטאג ןטסכעה ןוא ןטםגילײה םעד ןגעװ מלדנאה

 ...דאראפ ןשירעטילימ א ןיא - טנעקרענא קלאפ סאד

 •ליטש ןטסנרע ןא ןיא ןראװעג־טפאכראפ ץלא זיא דלןןב
 ־טימ עלא ןבאה עדנאמאק רענעעזעגמוא ןא ךרוד יװ .ןגײװש
 ןזיװאב ךיז טאה קלופ ןופ ןאפ יד - ןגיוצעג ןטיה יד לאמא

 .ןטאדלאם ײװצ ןופ גנוטײלגאב רעד ןיא

 רעשטײד א טאה - זטכולפראפ ,רעטנורג? טוה םעד -
 רעטצעל רעד ןעװ ,ראטקןןד ןטניוטשרעד םוצ ןפורעגוצ ןאמ

 .ןוטעג קנילפ גונעג טשינ סע טאזד
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 עכעלטנײפ ךאד זיא םאד ,ןליװ סעטאג םיא רעב^ -
 ..ןרעפטנעראפ טװאורפעג ךיז ראטקאד רעד ט^ה -*!גנוצעזאב

 ? ןענאטשראם ! ענאפ-סטנעמיגער יד !ךײלג ץנאג -
 שכראהעג דלאב טאה רע .ןענאטשראפ טאה ראטקןןד רעד
 ןאפ רעכעלטנײם רעד ראפ ךיז טלעטשעג ןוא עדגאמאק יד

 ..^גוטלאה רעשירעטילימ א ןיא



 12 ?שיעעק

 ע©ארטש׳ןעקכאר רעד ןןירא זירה ם^ד

 ,8גנאל א ןוא ססײרפ א /םיורג א ןעװעג זיא זיוה םאד
 טנארפ םענעעזעגנא ןא ןעמונראפ טאה םאװ ,םכעלמײהמוא
 רענילרעפ עלא יװ ,ןענאטשאפ זיא ןוא ,םיורא םאג רעד ו^.
 ׳עטימ ןראפ טמיטשאפ ,ןעגנופיואװ עגידרעמיצ-ליפ ןופ ,רעזײה
 ךאנ ןוא ערענעלק ןעגנוניואװ רועיש א ןא ןוא ,סאלק ןרעל
 •יפא ןוא סעדייפצג ליפ יד טלופעגפיוא ןבאה םאװ ,ערענעלק

 ױא^זיוה סאד .ףיוה ןיא ןענופעג ךיז ןבאה עכלעװ ,םעניא
 ׳מאפ םענעריױעגנא ,ןשירעדנעװשראפ םעד ןיא טיובעג ןעװעג
 ןרוגיפ ,ןםמיזג עכעלצונמוא ןוא עקילײצמוא טימ ,ליטס ןשיעפ
 ״טלאטשנאףקעטאפיה רעמײהנעדאב״ יד סאװ ,ןקםעבארא ןוא
 .ןטנעילק עריא ראפ טײצ רעד ןופ ליטס ןיא טלעטשעג טאה
 רעטלא רעד .רעקיטס עילימאפ רעד וצ זיוה ס^ד טאה טרעהעג
 ״עטעג א ,רעטנרעלעג־טאוױרט ןימ א ןעװעג זיא רעקיטם ןאם
 ־דנמלא ןא טימ טאהעג־הנותח טאה רע יװ מעדכאנ .רעשר^פ
 רעשירעקנױ א ןופ רע יװ טמאטש עכלעװ ,ןםײרפ-טסא ןופ
 ״וקאב טאה יז סאװ .טלעג םבײװ ןײז ראפ רע טאס ,עילימאפ
 רעטיג יד ןופ לײט ריא ראפ םישרוי יד ןופ טלאצעגםיוא ןעמ
 ןיא טאהעג טאה רע סאװ ,שלעג ןײז ראפ ןוא ןםײרפ׳טסא ןיא
 ׳עג '־ ןרעטלע ענייז ןום השורי א ךי־יא — םעיצקא עשימעכ
 /טלאטשנא-ןקעטאפיה רעמײהנעדאב, רעד ץס עדײבעג יד טפיוק

 .קעטאפיה עטשרע ןא זױה םעד ףיוא ןײטש טז^לעג טוןה עכלעוס
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 דעכעלקנערק א ,ןאמ ןיפ ןענאטשאב טציא זיא עילימאפ יד
 ,(גירק ןיא ןלאפעג זיא רערעטלע רעד) ןיז ןרעגגײ א ,יורפ
 -,עיצאזינאגרא רעשירעטילימ רעמײהעג 8 וצ טרעודעג רעכלעװ

 רעגנױ א ןיפ^ ןיא - ,דמערפ רעד ןיא ץעגרע ךיז טניפעג רע
 ^ד ,ןבײרש רעטעפש רימ ןלעװ עילימאפ רעד ןגעיו .רעטכאט

 .'^עג טאה עכלעװ ,עילימאפ יד זא ,ןלײצרעד ראנ רימ ןלעװ

 •ײד רעד טיול ,טאהעג ןאיגידנעטש ןיפ טאה ,זיוה ןיפ טבעל

 .גנינדרא ןיפ ןירעבאהביל'^ עסיורג א זיא םאװ ,ריטאנ רעשט
 ־עג טשױ טאה ןעמ ןכלעװ ,טעשזדיב־זיוה ןטצעזעגטםעפ ריא
 ״גנידײלק ראפ ,ןסע ראפ ליפיוזא׳ןיא־ליפיװא :ןטערטרעביא טראט
 ׳עג רעד יצ זיב .ןרעכיור ןיא רעכיב ראפ ,ךיז ןריזימא ראפ
 ♦פא־ןיא־ןגיואװעגפא ךעלטקניפ ץלא זיא טײקגינײלק רעטסעיונ
 עשינעיגיה דאפ ןיבעגיצםיוא זיא סע ליפיװ — ןראװעג ןטםאמעג
 :טראװ ןײא טימ — ״ןאיצאקינימאק״ ,״ןאיצאמרעפ״ ראפ ,ןקעװצ

 םעד יצ זיב ,״גניטײצ׳ץײרק״ רעד ףיוא טנעמאנאבא םעד ןיפ
 רעד יצ ״ענאז־גאלש״ ־ןיא ןכיק םעד טימ ,גאטימ ןגידגאטניז
 םעד ןיא טנכערעגנײדא ןראװעג זיא ,ךעלדנעטשראפ .עװאק
 עלא ראפ ,ןטעטילאיטנעװע עלא ראפ ןעגנירעכיזראפ טעשזדיב
 ןכערבעצ םיפ א ןופ ,ןשינעפערט ןיא ןקילגמיא עשילרעטםיוא
 ־זאג ןיפ עיזאלפסקע ןא זיב ,ײװמארט ןיפ ןגײטשםיוא פײב
 ףיוא ראנ .ךירבסיוא׳ןיפײט א יצ זיב ,טײהקנארק א ןיפ ,ןוױוא
 ןלאפ ןפיוא — טרעכיזראפ ןעװעג טשינ ײז ןענעז לאפ ןײא

 ...עיצאלפניא רעד ףיוא ...ןײלא טלעג ןיפ
 ־דאב ײװצ טימ גניניואװ רעגידרעמיצ׳ןצכעז רעד ןיא
 רעביא קאטש ןטשרע םעד ףיוא ךיז טניפעג עכלעװ ,ןרעמיצ
 טימ ,םאג רעד ףיוא םיורא׳טײג סאװ ,עדאסאפ רעצנאג רעד

 ״ןכלעװ טימ ,״ןעטפאשרעה ריפ רינ״ רענײא :ןעגנאגנײא ײװצ
 ׳ןריפ םאװ ,פערט ענראמראמ עטײרב רעביא ךריד׳טײג ןעמ
 ׳אק ןכײר ןטבעלקאב ןםמיזג ליפ טימ ,ןטלאמעגםיוא םיצ ףיורא
 עםיורג רעייהעגמיא ן.יא ןביוש עטרילאק טימ טצעזעגסיוא ,ראדיר

 ךריד טריפ םאװ /׳טפאשרעניד ריפ רינ״ רעטײװצ א דעטסנעפ
 ןא טציז גניניואװ רעגיזאדרעד ןיא — ,ףיוה ןיפ פערט׳רעטניה
 ׳יראװ עםיורג יד זיא ל§מא .ןלעירטסידניא ןכײר א ךאנ הנמלא
 רע־בניק ךם א ,קלאפראפ ןטלא םעד ןיפ טצעיאב ןעװעג גנונ
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 טניואװאפ הריד עםיורג יד טרעװ טנײה .ןטםניד ליפ ןוא
 עצרוק ןוא ךעלכײב עגירעדינ טימ ,ןסקאד ,ךעלטניה ײװצ ןופ
 ףלעװצ ,ץאק עשינ^קיסקעמ א ,ײגופאפ ןײא ןופ ;ךעלםיפ
 ,רעטײרפ א ןופ ןוא ,ןגײטש סקעז ןיא טריטראװקנײא ,םעקראנאק

 טרעה יז .ןרעיוא עדײפ ףיוא פיוט זיא עכלעװ ,יורפ רעקיד
 ןופ ןעשטואימ םאד טשינ ,ךעלטניה יד ןופ ןליפ סאד טשינ
 ןטסניצניװמא ,ײגופןןפ םעד ןופ ךורפש םעד טשינ ,ץאק רעד
 עשינאקירפא עטרילאק יד ןופ ןעגניז עגידנרעשטיװשט םאד רעפא
 ׳ראפ ריא ראפ טשינ יז טלאה לגײפ יד .ןגײטש יד ןיא לגײפ
 זא ,טגאלקעג ךיז טאה רעכלעװ ,ןכש א סיעכהל ראנ ,ןגינעג
 ■׳יװק םאד טרעה רע ,ןגראמ ןעירפ ןיא ןפאלש טשיג ןאק רע
 .גנאגפיוא־־ןוז ןטשרע םײפ טנאװ רעד ךרוד לגײפ יד ןופ ןעשט

 טאד ןוא ןכש םעד טימ ןריסעצארפ ןײא ןיא ךיז טלאה יז
 ןיא לגײפ יד קעװא אקװד טלעטש יז .סיוא יז טריפ עגיריא
 ןטימ טנאװ־־א־ןיא־יטנאװ א ךיז טצענערג םאװ ,רעמיצ םעגעי
 ראפ לפעמ גונעג טשיגראג יז טאה ,ךעלטנגײא .פוטשפאלש םנכש
 המחלמ רעד ןופ טײצ רעד ךרוד .גגוניואװ רעםיורג ץנאג רעד
 ,טפיוקדאפמיוא פלאה יז טאה ןדאי־המחלמכאנ יד תעפ ןוא

 םיוא ,ךיק רעד ןיא יז טניואװ ןײלא .טפעלשעצ ןפאה רעדניק
 ־עגפא טציז יז .ןצײה ןוא טכיל ןראפשוצגײא ידפ ,עימאנאקע
 ,ןשטנעמ ר^פ ארומ טאה יז לײװ ,רעםעלש ןביז ףיוא ןסאלש

 עםיורג יד ןצײטש ,ךיז וצ טםניד יד ןײרא טזאל יז סאװ םיוק
 גיטלעפגראו קיפעט יד קגעז גנונדרא פילוצ ,גידײל ןפוטש
 טלעטשעגקעװא ןוא קירמש טימ טרינשראפ ,ריפאפ ןיא טקאפראפ
 ,ןײרא טשינ לאמגײק רעגײק טמוק ןרעמיצ יד ןיא .טײז א ןיא
 טמענ ,ןטיוט טשינ יז לאז ןצמ זא ,ןשטנעמ ראפ ארומ טאה יו
 ערעדנא יד יװ ,דעניואװטימ ןײק ףיוא טשינ רעפידצד יו
 מיפ זיוה ןופ רעעזפיוא רעד שטאכ ,זיוה ןופ רעניואװנײא
 .ךיז ןריטראװקוצנײא ןכוז עכלעװ ,ןדאטאקאלנוס ןא גאט ןדעי ריא

 ףיראט םעד — םישדח ײרד עדעי קראמ טגױוט ײװצ עריא
 .ךעלטקניפ יז סלאצ — טײצ׳המחלמ רעד דאפ ןופ טלעג־הריד ןופ
 גאט ןגיטנײה ןיא םיוק ןעמ ןאק קראמ טגזיוט ײװצ יד ראט
 טלאצאפ ...ןליוק מנופ ןעצ םיוק רעדא לפאטראק מנופ א ןפיוק
 ןיא ןיז וצ ןדמערפ ןײק מזאל ןוא ןײלא עמוס יד רעפיל י?
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 א ןײטש יז טןןה רעמיצ ןײא ןיא .ןײרא טשינ גנוניואװ רעד
 •עגפיוא יז טןן.ד ןטירד ןיא ,שיט א ןטײװצ פעד ןיא ,לוטש

 יז טאה רעדניק יד) ןאמ דיא ןופ סעיפארגןןטאפ יד ןעגנאה
 ,ןקראמםיפ ןוא רעסײק ןופ סעיםארג^טאפ יד ,(3יל טשינ
 טנעװ עםיורג יד ןופ ןא ערעדנא סאד םנײא ךיז ןקוק עכלעװ
 -ףאלש רעדנוזאנ א ענײא סעדעי^ןפאה ךעלטניה יד .פארא

 ןדאפ ךיז ןפראדאפ ײז ןעװ ראנ ,ךיז ןםײפ ײז לײװ ,לפיטש
 ,לגײפ יד זיולפ .ײגופאפ רעד ךיוא יוזא ...ףיונוצ ײז ןעמ טדיפ

 ןײא ןיא םענײאניא עלא ײז יז טלאה ,ןכש םעד סיעכהל פילוצ
 -נוזאפ א טאהעג לגיופ רעדעי טלאװ ,םאד טשינ ןעװ ,רעמיצ
 ריא טימ טפאלש ץאק יד יװ טשינ רעמ .דעמיצפאלש רעד
 יד םיראװ .טײקמאזנײא ריא פילוצ ,ךיק רעד ןיא ןעמאזוצ
 .טכאנײפ ףיוא םײהא יז טקיש ,יז טנידאפ עכלעװ ,יורפ עמירא
 ־כענ וצ ןפיולרעד ריא לאז יז זא ,ריא ייפ ךיז טעפ יורפ יד
 פאק םעד ואװ טשינ יז טאה םײהרעדניא ריא ײפ לײװ ,ןגיט
 טכאנײב ךיז ןפענ שטנעמ א ארומ טאה יז רעפא ,ןגײלוצרעדינא
 ...אי-־ץאק רעד ,ןא טשינ ןשטנעמ ןײק ךיז טיורט יז ,ןפאה וצ
 טניואװ סאװ ,קלאפראפ סאד ךיז טאה רעפא דאפרעד^
 ־רעטילימ רענעזעװעג א ,קאטש ןטײווצ םעד ףיוא ריא רעפיא
 .טנדראעגנײא ךיז שרעדנא ,גירק ןיא ןעגנונעכײצסיוא טימ ןאמ

 ןטעפ טימ גנוניואוו עקיפוטשליפ ,עםיורג רעייז א ןפ^ה ײז
 ראפ טכאמ יורפ יד .ןעגנודראפ עדמערפ וצ ןוא טפארפעגנא
 ײז .םישופלמ יד טגינײר ןאמ רעד ןוא קיטשירפ עדמערפ יד
 ןופ זײרפ םעד ןפיוה ייז םיראװ ,ןופרעד הםנרפ ןייש ןפאה
 עטםרעמ יד יװ יוזא .קראמ םעד ןופ םרוק ןטיול ןרעמיצ יד
 ,רעדנעלסיוא ןענעז ,ןעמונעגפיוא ןפאה ײז סאװ ,רעניואװטימ

 ,ןאמ רעד סאה ,עטױלאװ רעדמערפ טימ ןלאצ עכלעװ
 טדעװ םעד טנרעלעגסיוא דלאפ ,ןאמרעטילימ רענעזעװעג רעד
 ,רעניואווטימ ענײז ײפ רע ט^ה ןפיוהעגנא .טלעג ןדמערפ ןופ

 -טנא סאר ךיז טאה ןופרעד ,ןשיוט וצ טלעג םאד ײז ראפ
 םע ואװ ,זיוה־עםאק ןטנאקאפ א ןיא רע טאיז טציא ,טלקיװ
 ■־אװ טימ רעטנוא-מלדנאה ןוא רעלדנעה־עטױלאװ ןרעקראפ

 .עטױל
 ןפלעז ןםיוא ריט רעטײװצ רעד ןום רעדיװ ןכש רעד
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 -־עג זיא ןא!9 פנעמעװ ,בײװ א סראטקאד א ,קאסש
 ײװצ גניוניואװ ריא ןיא ןעמונעגנײרא סאה ״גירק ןיא ןלאפ
 ־נעמ״ ןעמעניצפיוא מבער ןטימ םניילײרפ ״עגידנעטשסבלעז״
 ״סער א ןײז זומ ךוזאב רעד זא ,ךיז טדערעג&יוא /׳ךוזאב ןכעל
 ןופ םינכש יד ידב ,גידנעטשנא ךיז ןטלאה ןוא רעלבאטקעי
 טמוק םע ...ןגאלק וצ ךיז סאװ ףיוא ןב^ה טשיג ןלאז זיוה
 ־געטשםבלעז״ יד ןופ ןרעמיצ יד פאװ ,םאד ץונוצ ךיוא ריא
 סע רעכלעװ ןיא ,גנונױאװ רעד רעביא ןענעז סנײלײרפ ״עגיד
 הנמלא רעגגױ רעד ךיז טאה רעטעפש ...הנמלא עביוט יד טציז
 ־םיוא םנײלײרפ ״עגידנעטשסבלעז״ ײװצ יד ןופ טפעשעג םאד
 ־תופמוש ײז טימ טאה יז זא ,״לבאטגער״ יוזא ראפ ןזיװעג
 ־עג ןאק ןוא גנױ גונעג ךאנ זיא יז יװ יוזא ןוא .ןסאלשענ
 ןײלא ךיז גנוניואװ רעד ץוח א טפעשעג ןיא יז טאה ,ןלעפ

 ...טכארבעגטימ^ ךױא
 מפאלקעגנא טײטש םע ואװ ,ריט״םגנאגנײא דעד ךרוד
 ,ףיוה ןיא ןײרא ןעמ טמוק ,״טפאשרעניד ריפ רוג״ לדליש סאד

 זיא טנײה ,לדנמרעג א ןיא ןעװעג־טריוױטלוק לאמא ױא סאװ
 ןופ םנטסאק מימ מלעטשאב ,ןזאלעגפא ןוא טזאלראװראפ םע
 ־יפא יד ןופ רענײא ןיא ךיז טניפעג סאװ ,טפעשעג-סגאלראפ א
 ןסמיזג ןײק טימ טצופאב טשינ ןענעז רעזײה־ףיוה יד .םעניצ
 טימ ןוא עטעקאנ ,םעמראזאק יװ ןעײטש ײז ,ןרוגיפ־ןזיר ןוא
 .זיוה־ןרעה םעד ךרוד טלקנוטראפ ןרעװ םאװ ,רעטסנעפ ליפ
 רעגידרעמיצ־ײרד א ןיא טניואװ רעטראפ ןרעטםניפ םעד ןיא

 .רעניפש טדעבלא רעקינאכעמ־רעס^לש רעד גנוביואװ

 רעײז זיא רעכלעװ ,ןאמכאפ א זיא רעניפש טרעבלא
 רע ואװ ,ןענישאמ־עיצאטאר ןופ קירבאפ רעד ןיא ןעמונעגנז^
 ־ראפ יוזא ךיז דע טאה גנודליבסיוא רעלעיצעפם ןא .טעברא
 ןקיש םיא טגעלפ עמריפ יד זא ,הכאלמ ןײז ןיא טמאקלופ
 ־אמ א ןלעטשוצפיוא ,רעינישזניא ןא טאטשנא דנאלםיוא ןײק
 ,ךאפ ןײז ןיא רעטםײמ םלא .טםיוקראפ טאה יז םאװ ,ןיש

 ךיז רע טאה ,רעטעברא ןכעלנײװעג א ןופ ןיול ןרעכעה א טימ
 ןיא ,רערעסעב א ץא גנוביואװ א ןעמעג וצ ןעניגראפ טאהעג
 רע ואװ ,״ןטפאשרעה ראפ זױה א״ ןיא ,טנגעג רערעטנוזעג א
 רעדניק ענײז ןבעג ןענאק םעד ךרוד טעװ רע זא ,טפאהעי טאה

 ס13 ,מניורגפ^ מײנג ׳שן? פולש
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 יװ ,םרעסעב םעפע ףיוא ןעיצרעד ןוא גנובעגמוא ערעטנװעג א
 םאד ,ןרעמיצ ײרד ןופ הריד יד טניואװאב רע ...זיא רע
 טרעדנוה־ריפ ראפ ,״גנוניואװ־ןטמאאב״ ענײלק 8 טפור ןעמ סאװ
 ׳עלגנע ,עלאמש ײרד םיוא טײטשאב גנוניואװ יד .ראי א קראמ
 ףיוה ןיא םיורא-ןעײג עכלעװ ,רעטסנעפ ןײא וצ ןרעמיצ עכ
 ,רעדינ רעד ןיא ןגעלעג ןענעז ײז םאװ ,םעד בילוצ .ןײרא

 ־טלעטשראפ זיא גנוניואװ יד) ןעמוקעגוצ ןעװ-ןטלעז ןוז יד זיא
 .(טנ5תפ ןיא ןענאטשעג זיא סאװ ,זיוה ןסיורג ןכרוד ןראװעג
 א ןוא רעטסנעפ דנילב א טימ רעמיצ טרעפ א .םעד ץוח א
 ןעמ ואװ ,טרא ןא ,רעמאק א ןעװעג זיא ךיק רעד ןבענ .ךיק
 טשינ רעבא זיא ענאװ ןײק .ענאװ א ןלעטשקעװא טנאקעג טאה
 ,סנטםאק טימ ןעװעג־טלעטשאב זיא ץאלפ רעד ,ןענאטשעג

 רעמאק יד .סעטאמש ךעלטניב ןוא שעװ עגיצומש ,ןשאט׳עזײר
 םיראװ ,ענײלק יד ראפ רעמיצפאלש םלא ןראװעג׳טצונאב זיא
 •נארק ןײז ראפ בומש ערטסקע ןא ןבאה טזומעג טאה רעניפש
 ,ראי גיצכא-עכעלטע ןופ עימומ א ,רעטומ יד .רעטומ רעק

 םירױטקאד לײװ ,לאטיפש ןשיטאטש ןופ טקישעגמײהא ןעמ טאה
 םאד ןוא ,טלא ראנ ,קנארק טשינ זיא יז זא ,ןענופעגנײא ןבאה
 ראפ טעב סאד ףראד ןעמ ,םינקז־בשומ ןײק טשינ זיא לאטיפש
 ןײק טשינ ,דמערפ רעד ןופ עטזײרעגוצ א םלא .ערעדנא ןא
 יעג טשינ םינקז־בשומ ןשיטאטש ןיא יז ןעמ טאה ,ןירענילרעב
 טמאטשעג טאה עכלעװ ,רעניפש יורפ עטלא יד .ןעמעננא טלאװ
 טאה ם§װ ,רעפרעק ןטנוזעג א טאהעג טאה ,ןרעיופ ןופ
 ׳עקם א .טױט םעד ןבעגרעטנוא טלאװעג טשינ ןפוא׳םושב ךיז
 טאה יז .טיוה רעלעקנוט רעטלצנורעג א טימ ןגיוצאב טעיל
 ־ויבראפ יד ןופ עדאקאלב יד ןטלאהעגכרודא טאה יז ,טבעלעג
 סאד סעלסאי עגינײצנא עריא טימ טעײקעג טאה ,עטעד
 יד םאװ ,ײה ןוא ץכעלאש׳לפאמראק ןופ טױרב׳המחלמ עטראה
 סאד ,ץאזרע ןא םלא ןענופעגםיוא ןבאה עטנרעלעג עשטײד
 ׳עג טאה יז ,רעסאװ ןטכאקעג ןיא טקײװעג ןעמ טאה טיורב
 א טיוט ריא ףיוא טראװ טציא ...ןטלאהעגםיוא ןוא טעײק
 ,״ץאש* א טאה ,אטראמ ,רעטכאט עטםטלע יד .החפשמ עצנאג
 ןײא ןיא רעטאפ ןטימ טעברא רעכלעװ ,ךירנײה רעםאלש םעד
 טעברא יז ,עלעטש א ךיוא טאה ,ןײלא אטראמ ,יז ןוא קירבאפ
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 ײז ןענוןק ךאד ןוא — ןעמײהטרעװ ײב ןירעפיוקראפ מלא
 .גנוניואװ ןײק ןגירק טשיג ןענאק ײז לײװ ,ןבאה־הנותח טשיג

 ןעמ טאה ,ןבירשראפ ךיז ןבאה ײז ואװ ׳״טמא־סגנוניואװ״ ןיא
 סאװ ,יד ןופ עטםיל יד .ןבעגעג טשינ גנונעפאה םוש ןײק ײז
 טגאןעג טאה — ,עגנאל אזא זיא ,גנוניואװ א ףיוא ןטראװ
 יד ןוא — ,םאפש טימ ״טמא־סגנוניואװ״ ןיא רעטמאאב רעד
 ןטראװ ןליװ ײז ביוא זא ,״עטכײל״ אזא ןעמוקאב וצ ןסנאש
 זיולב ראנ טשינ ײז ןלעװ ,ןבאה-הנותח רעײז טימ ףיױעד
 יד ...ןעמיוזראפ ךעלקינײא ערעײז ךיוא ראנ ,רעדניק ערעײז
 ײז ןלעװ ןאד ,טבראטש עטלא יד ןעװ ,זיא גנונעפאה עגיצנײא
 יז ...טבעל עטלא יד רעבא .טר^ ריא ןוא טעב ריא ןענעשרי
 !ןעמאנעפ א — יז טבעל ךאד ןוא טשינ טקגירט יז ,טשינ טסע

 ׳ןענײש ןגיוא עגידעבעל ראפא ןוא ,טעב ריא וצ וצ׳טײג ןעמ
 רעטכאט יד טפאלש לײװרעד ...םינפ ״םרעטיוט״ רעד ןופ םיורא
 םאד ,ץירפ ,ךיק ןיא ,עדליטאמ ,רעטסעװש רערעגנײ ריא טימ
 ןרעזײא ןא ןיא רעטסעװש ערעגניי יד ,ןבענרעד דלאב — לגנױ
 ׳טײג טעב טפלעה ןײא .טכאנײב ףיוא־טלעטש ןעמ סאװ ,לסעב
 רעמאק רעצראװש רעד ןיא טפלעה ערעדנא יד ,ךיק ןיא ןײרא
 .(ריא ןיא טעב א ןלעטש וצ ףיוא ןײלק־וצ זיא רעמאק יד)
 ,עטײװצ םאד .רעטומ־ןוא׳רעטאפ ןפאלש רעמיצ ןײא ןיא

 •ומ יד טאה ,ףיוה ןפיוא סיורא ךיוא ןעײג רעטסנעפ יד סאװ
 ־אפ רעד ןעװ ,טײצ־המחלמ ןיא טײקשיראנ יד ןוטעגפא רעט
 א ןזאלעגפא סע ןוא ,םײה רעד ןיא ןעװעג טשינ זיא רעט
 .בײװ ןײז טימ ,רעגערט־וױרב א ,ןטמאאב םענײלק א ,קלאפראפ

 ,דניק א ןבאה ןלעװ ײז ןעװ זא ,יאנה א טלעטשעג טאה יז

 םעד ןײא קלאפראפ םאד טלאה .ןעיצםיורא דלאב ךיז ײז ןזומ
 יװ ,לטימ אזא ןופ טםײװ רעגערט־וױרב ןופ יורפ יד .יאנה
 ןײק ןײז טשינ ךוןד ןלאז םע ןוא ןאמ ןטימ ןבעל ןאק ןעמ
 רעװ ,םינכש עלא לטראפ סאד םיוא טציא טנרעל יז .״ןגלאפ״

 ךיוא טאה יז .ןסיװ םע ףראדאב סע רעװ ןוא סע ליװ סע
 ןדײמראפ וצ ן.א ןאמ א טימ ןבעל וצ יוזא יװ לטימ םאד
 .רעטכאט עטםטלע םרעניפש םעד ,ןעטראמ טנרעלעגסיוא ״ןגלאפ״

 ״ץאש״ ריא .ןםיװ גיטיונ טפראדאב לטימ סאד טאה לדײמ םאד
 ןבעל ףיוא ןטראװ טנאקעג טשינ ,ךעלדנעטשראפ ,מאה ךירנײה
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 ןענאק ןוא גנוניואװ א ןגירק ןלעװ ײז זיב ,הלפ ןײז טימ
 •ראפ וצ טאהעג׳ארומ טאה ,רעדיװ אטראמ ןוא .ןבאה׳הנותח

 יזיןמז־לכ .ןרעטלע עריא ךיוא עבלעז סאד ;״ץאש״ ריא ןריל
 ןעװעג לדײמ םאד זיא ,לטימ םעד ןופ טםואװעג טשינ טאה
 רעמאט ,קערש־טםגנא ןײא ןיא ןעגנאגעגמורא זיא ןוא טגראזראפ
 רעיש המיא רעגידגעטש ריא ךרוד טאה יז .גידעגארט יז טרעװ
 ...יו מלארטש טציא ...ךיז ןופ טגאיראפ ״ץאש״ םעד טשינ
 רעדנאלב רענײש רעד טביילב ןסיװ סנרעטלע יד טימ פלאה
 טגאיז ,טעפש טרעװ םע זא .ךיק ןיא הלכ ןײז ייב ןציז גנױ
 םיורא׳טײג ןוא ״טכאנ עטוג א״ ןגעװ׳םטײקגידנעטשנא ראפ רע
 רעטסניפ טרעװ םע זיב ,וצ רע טראװ טראד ,ראדיראק ןיא
 ףיוא אטראמ םיא טנפע לאמטםנעד .בוטש םעמאמ׳עטאט ןיא
 ...םיא ךרוד ןײרא׳טגנירפש גנױ רעד ןוא רעטםנעפ׳ךיק םאד
 ,תורקפה רעד ןגעג טריטסעטארפ רעניפש טרעבלא טאה טשרע םוצ

 רעד ראפ ןופ שטנעמ א סלא .ןדייל טשינ סע טעװ רע
 יורמ יד .ןעניואװעגוצ וצרעד טנאקעג טשינ ךיז רע טאה המחלמ
 םיא ין טאה ,טײצ רעײנ רעד וצ טניואװעגוצ רעכיג ךיז טאה
 •נײא ןריא ״ץאש״ םעד ךאד זומ אטראמ יד״ ז ןעמונעגנייא

 ראפ סע טמענ ןוא ןופרעד ןיוש רע טםייװ טציא ״...ןטלאה
 רעד םעכלעװ) ןגעװ׳םטייקגידנעטשנא ראפ זיא ןתח רעד .ביל
 ןדלאמעג (ןטלאהנא ,ךעלדנעטשראפ ,ךאנ ליװ רעניפש רעטלא
 טעב ןייק שרעדנא׳ץעגרע טאה רע שטאכ ,ואװ׳שרעדנא״ץעגרע

 ..יהלכ ןײז ייב רע טפאלש ןפאלש רעבא ,טשינ
 ןא זיא ,לגנײ םרעניפש םעד ,ץירפ רעגירעי׳ףלעװצ רעד
 עשירעדניק ענײז ןיא ךיז טרענרעד גיצניװ .דניק׳המחלמ טכע
 •עג םטעפ ןוא זײפש ןיא ןטסנײממא ךיז טאה רע ןעװ ,ןראי
 ןוא עשימעכ ײלרעלא ךרוד ןבעל םייב ןטלאהרעד ,טגיטיונ

 ׳לפאטראק יד—טפור ןעמ םאװ סאד רע טציזאב ,ןפאטש׳ץאזרע
 ״רענ רעייז זיא רע ,סנקעטש יד יוו ךעלםיפ עניד :טײהקנארק
 ךרוד טכוז רע םאװ ,טקעװעגפיוא לעוםקעם גיטײצירפ ןוא זעװ
 ״רעביא טיוה ןײז זיא ןופרעד ...ןגיאוראב וצ ןעלטימ עליטש
 ןשאלעגםיוא םינפ ןייז ,גירעבאלש בײל ןײז ,ךײלב ןבירטעג
 ,ץנאלג ןכעלריטאנמוא ןא טימ ןענייש ןגיוא עיורג ענײז ןוא

 בלאה םאװ ,לטעב ןופ רעגעלעג ןפיוא טכענ עצנאג טגיל רע
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 ןיא פיורא־טײג טפלעה עטײװצ יד ןוא רעמאק ןיא סע טײטש
 ךיז טוט םע םאװ ,גנידלא וצ ןײא ךיז טכראה ןוא ךיק רעד
 ,ןײא טשינ דלאב טפאלש רע .טעב םעטראמ רעד ןיא טראד

 ־טזאל ןוא רעטםנעפ םאד טנפע רעטסעװש יד זיב ,טראװ רע
 ףיוא רע טפינש הװאת רעגיטשרוד טימ .״ץאש״ ריא ןײרא
 ךיז טםײר םאװ ,ײרשעגםיוא־םעביל ןדעי ,ץכערק ןגידײרפ ןדעי
 עגיצנאלג ענײז ...טעב סרעטםעװש רעד ןופ טײהרעטקיטשראפ
 ־כרודא ןכוז ײז ,ןלארטש־ראפסאם טכאנ רעד ןיא ןפראװ ןגיוא
 ןיא טשרעה פאװ ,טײקלקנוט רעד ןיא געװ א ךיז ןרעיובוצ
 סאװ ,ץלא ןעמענראפ וצ ידב ,טעב םרעטסעװש רעד וצ ,ךיק
 ־עגפיוא ןלארטש־ןגיוא ענײז ןבאה טלמונא .ראפ־טמוק ןטראד
 ןופ טלארטשעגםיורא טאה םאװ ,ץנאלג־ראפםאפ םעד טפאכ.
 ראי א טימ ןעװעג זיא עכלעװ ,לרעטסעװש ןײז ןופ לטעב
 טימ ןכײרגרעד טנאקעג לטעב םאד טאה רע .םיא ןופ רעגניי
 ןיוש טאה רע ...םופ ןטימ רעדא טנאה דעטקערטשעגסיוא ןײז
 הבנגב טכאנײב טגעלפ ןוא טכוזעג געװ א טראד גנאל ןופ
 טאהעג־ארומ רעבא טאה רע .ןקעטשנײרא טעב ןיא םופ ןײז
 טגעלפ רע ...ןדעטשעצ ץלא ןאק םאװ ,דנאטשרעדיװ א ראפ
 ...ןפאלשעג זיא לרעטםעװש ןײז ןעװ ,טײהרעליטש ןוט סע
 ןײז ןופ ץנאלג־ראפסאפ םעד ןעזרעד טאה רע זא ,טציא
 ןפאלשעג טשינ ךיוא רע יװ זיא עכלעװ ,ןגיוא סלרעטםעװש
 רעסיורג רעד ןיא ראפ־טמוק םע םאװ ,ץלא טכראהעגםיוא ןוא
 ץראה גידנפאלק א טימ טגאװעג רע טאה ,טעב םרעטםעװש
 ־יװ טשינ ךיז טאה יז .לטעב ןיא ריא וצ ןענעבגגוצנײרא ךיז
 זיא יז ,ןפאלשעג זיא יז לײװ ראפרעד טשינ .טלעטשעגרעד
 טשינ ךיז טלעטש ןוא ןפאלש ראנ ךיז טכאמ יז ,ךאװ ןעװעג
 ־יא קעד יד טאה רע •ןבעגעג טומ ןצירפ טאה םאד ...רעדיװ

 ...ןגיוצעג פעק ערעײז רעב
 ״וג א ןא־טנגױ רעד ןופ ןעװעג זיא רעניפש טרעבלא
 ־יטארקאמעד־לאיצאס רעשטײד רעד ןיא דילגטימ רעט
 ־עג יד ןופ גײװצ ןײז וצ טדעהעג טאה רע .ײטראפ רעש
 טרעקראפ יןוא ,ןענײראפ־םוסנאק ענעדישראפ וצ ,ןטפאשקרעװ
 טאה טראד .טקירטםיד ןײז ןופ לאקאל ןיא טנװא תבש ןדעי
 רעטפא ראנ ,טרעצנאק א לאמא ,עיצקעל א טרעהעג לאמא דע
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 לאמ ײװצ .עסאבעג א טימ ענימאד ץא טליפשעג רע טאה
 ןעגנאגעג רע זיא ,גאטײרפ ץא גאטסניד ןדעי ,ךאװ רעד ןיא
 טאה פאװ ,עפײנקירעיב רעד ןיא ןעקנירט רעיב לעפזק ןײז
 טשינ זיא רעגיפש טרעבלא .םאג ןײז ןזפ קע ןיא ןענופעג ךיז
 ןוא ןרעלק וצ טנײפ טאה רע ,שטנעמ רעטציפשעגרעביא ןײק
 םעד טלזפעגסיוא טאה טעברא יד ,טעברא ןײז טאהעג׳ביל
 .טײקגיטעט רעגיטםײג ןוא רעשיזיפ ןײז ןופ ףראדאב ןצנאג;

 ןיא ײס ,גנונדרא - ץלא ןופ רעמ ןוא ור ןײז ביל טאה רע
 •עג טאה רע .ןבעל ןטאװירפ םענעגײא ןײז ןיא ײס ,טאטש
 דילגטימ א ןעװעג ,ײטראפ רעשיטסילאיצאס רעד וצ טרעה
 ראפרעד ,לאקאל־ײטראפ םעד טכוזאב ,ןטפאשקרעװעג יד ןיא

 .ןיהא טראד טרעהעג רעטעברא ןא זא ,יוזא ךיז טריפ םע לײװ
 טרעהעגנא אליממ רע טלאװ ,רעטמאאב א ןעװעג רע טלאװ
 ־אמ ענײז ןגידײטראפ ןטפאשקרעװעג יד .ןײראפ־ןטמאאב םעד
 ןעמוקאב לאז רע זא ,ראפרעד ןגראז ,ןםערעטניא עלעירעט
 לאז רע ,ןדנוטש־םטעברא רעגינײװ ןבאה ןוא ןיול ןרעםעב א
 .ע\ ןטםנײממא ןוא .קילגמוא ןא ןופ לאפ ןיא טרעכיזראפ ןײז

 ןוא טרעװ ןיא טלאפ טלעג סןןד ןעװ ,טציא גיטיונ ײז ןענ
 יד .געט ראפ עדעי ןטלאהעג יד ןרילוגער ףראדאב ןעמ
 ״עברא ןראפ עטםעב סאד ליװ ײטראפ עשיטארקאמעד׳לאיצאם
 ׳שטנעמ עלא ןיא .טײהשטנעמ רעצנאג רעד ראפ ןוא םאלק׳רעט

 ןעװ .גנונדרא עשיטםילאטיפאק יד גידלוש זיא ןטיונ עכעל
 ...ןרעװ שרעדנא סע טעװ ,ןעמוק טעװ עיצולאװער עלאיצאם יד

 ׳וק טעװ עיצולאװער עלאיצאם יד ןעװ ,ןײז טעװ סאװ רעבא
 סע .טשינ גנולעטשראפ עראלק ןײק רע טאה םעד ןגעװ ?ןעמ
 ןופ ,דרע רעד ףיוא״ ״ךײרלמיה״ טײװצ א יװ םיא ײב זיא
 ןשטײד ןופ ןראי׳רעדניק ענײז ןיא טרעהעג טאה רע ןכלעװ
 עטמיטשאב ןייק טאה ״ךײרלמיה״ סאד ךיוא .ןדער ראטםאפ
 טימאב גיפיולראפ .ןעמונעגנא טשינ םיא ײב ןעמראפ עלאער
 ןטפערק עריא טיול ײטראפ עשיטארקאמעד׳לאיצאס יד ךיז
 ׳םגנוגנילשראפ יד ןופ ןצישאב וצ םיא ןענאגרא עריא ךרוד
 ׳עטניא ענײז ןגידײטראפ וצ ,ןטםילאטיפאק יד ןופ ןטיטעפא
 ׳יטארקאמעד׳לאיצאם רעד וצ רע טרעהעג םעד בילוצ .ןםער
 ׳עג יד^ןיא טלאצ ,רעײטש׳ײטראפ ןײז טלאצאב ״ײטראפ רעש
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 טײצ ץא ןטאדידנאק עריא ראפ טמיטש רע ץא ןטפאשקרעװ
 ןזעלעג טאה רע יװ יוזא רע טאה טכארטעג .ןלאװ יד ןופ
 ״אק יד גידלוש זיא המחלמ רעד ןיא ;גנוטײצ-ײטראפ ןײז ןיא
 ,הליזג ןוא פיור ףיוא טייטשאפ עכלעװ ,גנונדרא עשיטסילאטיפ

 גירק ןיא טקישעג גנורעקלעפאפ רעײז ןפאה ןטכאמ׳םיורג יד
 -אמעד-לאיצאס יד .ג .ד .א סעינאלאק ,ןלאװק-טפאנ פילוצ

 רעפיא טשינ טמענ ,וצרעד טכאמ יד טאה יז שטאכ ,עיטארק
 טשינ ךאנ זיא דנאל סאד לײװ ,טנעה עריא ןיא גנוריגער יד
 ןיא טנעמירעפםקע רעד .גנונדרא רעשיטםילאיצאם א ראפ ףײר
 ןוא קילגמוא ראנ טאה ,ןפעגעגנײא טשינ ךיז טאה דנאלסור
 טייצ יד ןעװ .ןרעיופ ןוא רעטעפרא יד וצ טכארפעג טיונ
 ןעמענרעפיא עיטארקאמעד-לאיצאם יד טעװ ,וצרעד ןעמוק טעװ
 ןדע־ןג עגיטכיר סאד ןפײהנא ךיז טעװ לאמטסנעד .טכאמ יד
 טנאה-ײפ-טנאה ןײג ןעמ זומ ,רעפא לײװרעד .דרע רעד ףיוא
 ןיא .גנונדרא יד ןטלאהפיוא ןוא ןעײטראפ ערעדנא יד טימ
 -יפש טרעפלא ,רע ןוא דנאלרעטאפ םאד סאװ ,ןקילגמוא עלא

 רעליאסרעװ רעד גידלוש זיא !ךרודא־ןפעל ,ךעלנעזרעפ רענ
 רעד ,תורוד ףיוא טפאלקשראפ דנאלשטײד טאה םאװ ,טאטקארט
 רעד ןופ םיוא-טםערפ סאװ ,עראקנאופ שטנעמ רעכעלקערש
 -המחלמ ראי א קראמ-דלאג דראילימ ײװצ עיצאנ רעשטייד

 ןיא ןפעל וצ גנורעקלעפאפ עשטײד יד טגניװצ סאװ ,ןדאש
 ,לפאטראק יד קעװא־טמענ ןעמ לײװ ,טיונ ןוא תוקחד סיורג

 ־המחלמ ראפ ןפאטש־יור ערעדנא ןוא ל^טש ,סקאק ןוא ןליוק יד
 פילוצ ,טיפעג-רור סאד ןצעזאפ וצ רעטארד טציא ןוא .תוקזיה
 עגיצנײא יד ?וצרעד הצע יד זיא םאװ .קראמ רעד טלאפ םעד
 ראנ ,ןרילראפ טשינ טכיװעגכײלג םאד ראנ — זיא וצרעד הצע
 -ײאראפ ,ןעײר ענעםאלשעג ןיא ,ןײגוצםיורא דלודעג ןופ טשינ

 ןוא ןטלאהוצכרודא ,ןטלאהוצסיוא טנאװ ענרעזײא ןא יװ טגינ
 ...ןטלאהוצרעפיא

 — ״ןעײר ענעםאלשעג ןיא״ — רעניפש טרעפלא ןוא

 טניז ...ןטלאהעגרעפיא ןוא ןטלאהעגכרודא ,ןטלאהעגסיוא טאה
 טרעפלא רעד ,רעמ טשינראג רע טוט רזןי טכא-ןפיז עטצעל יד
 רעד ןופ ראי ריפ ךרוד .״ךרוד־טלאה״ רע ראנ ,רעניפש
 ןיא .״ןטלאהכרוד״ ןײא ןיא ןסײהעג םיא ןעמ טאה המחלמ
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 יעג ןבעל ןטימ ,טליופעג רעכעל עגיצומש ןיא רע טןןה דלעפ
 ליפ ירזא םיא טאה רע .טיוט םוצ ןראװעג־גיטליגכײלג ,טליפש
 ראנ יבא ;םיא ףיוא טראװעג ןוא ןגיוא יד ראפ ןעזעג ל§מ
 ןכלעװ ,דארעמאק רעד יװ ךיוב םענעםירעגפיוא ןא טימ טשינ
 טימ ,ןײנ ...טצעזעגנײרא ןגאמ ןיא עקשיק ענעמוג א ןבאה ײז
 ןיא ...ןםיולמורןן טשינ רע ליװ ןג^מ ןיא עקשיק רעגעמוג א
 ןבאה לפאטראק עטליופראפ ןופ ,טרעגנוהצג ײז ןבאה םײהרעד
 ,ןטענקעג״טױרב ײז ןבאה ץומש םעלא ןופ ,טכאמעג ןםע ײז
 .יפש׳רעדניק ןיא גנאל־ןראי זיא ,ץירפ רעד ,לגנײ ןײלק ןײז
 ףיוא טלאװעג ראנ טאה ןעמ .גנורענרעד־טשינ בילוצ ןגעלעג לאט
 טנופ םאד טײהנגעלעג יד ןבאה וצ ידכ ,ןעמוקמײהא ביולרוא
 -וצמײהא ״ןעטסא״ ןופ לםאטראק לקעז א ,זעק א טימ רעטופ
 _ ״ןטלאהםיוא״ ,״ןטלאהכרוד״ - ןסײהעג ץלא טאה םע .ןעגנערב
 ״אק טימ טשינ ןעד רע זיא .ןטלאהעגםיוא ךאד טאה רע ןוא
 םוצ זןטלאהעגסיוא ןוא ,ןגעלעג טםימ-ריזח םעד ןיא ןדארעמ
 — טציא ,״ןטלאהכרוד״ טפראדאב גירק םעד ןעמ טאה טשרע
 ןסײהעג רעםײק רעד םיא טאה טײצ-סגירק ןיא ...ןדײפ םעד
 טעװ םיװעג .עיטארקאמעד-לאיצאם יד — טנײה ,״ןטלאהכרוד״
 -ומש םעד ןיא רע טעװ סיעכהל ןעראקנאופ ,ןטלאהםיוא סע רע
 ,ןעעזוצ ,ןעמאזוצ ןעקניטש רעגערטיוױרב ןטימ ,ןציז ךאל ןגיצ
 -םיוא ןוא ...דיומ רעד וצ רעטסנעפ ןכרוד טכירק גנױ רעד יװ

 ...ןטלאהרעביא ןוא ןטלאהכרודא ,ןטלאה
 ןלעװ רימ ראנ ...:עילאק רעדניק יד רימ ןכאמ ײז ,ךא״
 ץלא ןוא ןזיורבפיוא טשינ ,ןכערבפיוא טשינ ,גידלודעג ןגײװש
 רעד וצ רעטײװ ןגראמירפ ןדעי גיאור ,ןײנ .ןקיש לוױיט םוצ
 ,ןרעבגעכרודא דאר סאד גידלודעג ןישאמ רעד ײב ,ןײג טעברא
 ןוא םעקסילק טלעג םעד ראפ בײװ םאד טעװ םײהרעדניא ןוא
 לקיטש א גאטשרענאד ןוא גאטנאמ ןדעי ,ןכאק טיורק-רעיוז
 ,ךײרקנארפ שיינעקיפוצ ףיוא ,ןגײװש ןלעװ רימ ןוא ,שײלפ-טניזו
 -ומאק יד ןלאז .דנאלרעטאפ ןופ םיאנוש עלא ןוא ןעראקנאופ

 ײז קעװ רימ ,ןפור דנאטשפיוא וצ ליומ ןיא םיוש טימ ןטםינ
 םינפוא עלא ףיוא זומ גנונדרא יד :טניה עטיור יד ,ןרעה טשינ
 ,ץומש ןוא רעגנוה ןיא ןעקניטש ןלעװ רימ !ןרעװ-ןטיהעגפא
 — .גירק ןיא יװ יוזא ןטלאהפיוא גנונדרא יד ןלעװ רימ ןוא
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 אזא ןעמ ףראדאב פאװ זצ ?םאװ ביל־וצ ?םאװראפ רעבא
 ־געמ יד לאמנײא וליפא טשינ טיג עכלעװ ,ןטלאהפיוא גנונדרא
 ?ןגיטעז וצ ןשינעפרעדאנ עכעלשטנעמ עגיטיונ ענײמ טײקכעל

 ןענאק עפיל ריא טימ ךיז לאז יז •ואװ ,לקניװ א — דניק ןײמ
 טנוה רעד יװ ,ןוט ןפראדאב םע לאז יז טשינ ?ןקעטשראפ
 !?רעדניק ערעדנא ענײמ ןופ טראװנגעג ןיא ,סאג רעד ףיוא

 יד סאװ ? רעגיפש טרעבלא ,ךיא ,סעכלעזא ןעד ךיא ליװ סאװ
 רימ ןגעג טכאמ ןוא רימ ףיוא טצעזעגנא ךיז טאה טלעװ
 ?ןפאכפא םעטא םעד ןראי טניז טשינ ךימ טזאל ןוא תומחלמ

 ־ץאזפא ?דנאלסור ?ןלױפ ?עיגלעב ?ןצעזאב רעדנעל ערעדנא
 ףראדאב סאװ ? סעיגאלאק ? רעדלעפ־טפאנ ? רעבירג־ןליוק ? קרעמ
 ןזאל גיאור ךימ לאז ןעמ ,ראנ ךאד ףראדאב ךיא ? םאד ךיא
 ךעלקילג ןיב ךיא .מעברא ןײמ ביל באה ךיא ,טעברא ןײמ ןוט
 ־אזוצ ןישאמ א טײהנגעלעג יד באה ךיא ןעװ ,ךימ ײרפ ןוא
 לפײרש סעדעי יװ ,טפאלק ץלא יװ ,עז ךיא ןעװ ,ןלעטשוצנעמ
 קירבאפ רעד ןיא ךימ ליפ ךיא ,טרא ןײז ןיא ןײרא־טסאפ
 ,טפאשגנע ןיא ןוא ץומש םעד ןיא ,םײהרעדניא יװ רעסעב

 ףראדאפ סאװ .ןזעל גיאור גנוטײצ יד טשינ לאמוצ ןאק ןעמ
 שײלפ־טניה סאד) סעקםילק ןוא לפאטראק עיצראפ ןײמ — ? ךיא
 ־וצרעביא דמעה ןײר א ,רעיב לעפוק א ,(לחומ ײז ךיא ןיב
 ןיא לאמא בײװ ןטימ ,ןעמענ וצ לאמא דאב־ץיװש א ,ןשיוט
 ־וצםיורא דלאװ םענירג א ןיא רעטעװ םענײש םײב גאטנוז א
 ןיא ,רעמײב־לדאנ יד ןשיװצ זארג ןיא ךיז ןגײלקעװא ,ןראפ

 ״.״!קינקיפ א ףיוא ,ןעילב ןשראק יד ןעװ ,גנילירפ
 עלא ןעװ זא ,ןזעלעג טלמונא רע טאה גנוטײצ רעד ןיא
 ןעװעג־גונעג טלאװ ,טעבראעג גאט ןיא העש ײרד ראנ ןטלאװ
 ןשטגעמ טלעװ רעצנאג רעד ראפ רעדײלק ןוא ךאד א ,זײפש
 ־ײטראפ ןיא טלמונא רע טאה טארעפער א ןוא .ןטײרגוצנא
 עװאק יד ײז ןעקנירטרעד עיליזארב ןיא זא ,טרעהעג לאקאל
 םיריזח יד ראפ ןעמ לאז האובת םלעשופ ןענאילימ ,םי ןיא
 טשינ טראד סעפע זומ סע ,א, ״,עקירעמא ןיא ןפראװםיורא
 טשינ גאט ןגיטנײה ןזיב ךאנ ןענאק ײז ןעװ ,ןײז גיטכיר
 זןעגנערב טלעװ רעד ףיוא גנונדרא ןא ,ןעמוקכרודא ךיז ןשיװצ
 ראפ ןעיאטס לאז םע זא ,ןטכירנײא יוזא טשינ ןענאק ײז זא
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 טײז רענעי ףיוא טראד עסאנעג רעשיזיוצנארפ רעד ךיוא .עלא
 ,לאמא ףיוא גאטימ ןײא .ראנ ןטעפיוא רעמ טשינ ךיוא ןאק
 ,ןייװ ןוא זעק ןייז זיולב ר§נ ,רעמ טשינראג ךיוא ליװ רע ןוא
 טקנופ ןענעז ײז .זומחלמ רעד ןיא ןעזעגוצ סאד טא.ד רע יװ
 םעד טלאװעג טשינ ןבאה ײז ךיוא ,רימ יװ ןשטנעמ עכלעזא
 -דלאג ןדראילימ עלא יד ןופ טשינראג ךיוא ןפאה ײז ןוא גירק
 ,ךאי" .זנוא ןופ וצ־טביור עראקנאופ סאװ ,ןפאטש־יור ןוא קראמ
 ,רעמ טשינראג זעבלעזסאד ךאד ןליװ עלא ,ןליװ סעטאג םוא
 .ןרענרעד וצ ךיז ןוא ןטעברא וצ טײקכעלגעמ יד ןבאה ראנ
 רעד ףיוא גנונדרא ןײק ןעגנערב טשינ ײז ןענאק ס^װדאפ
 ,ךיז ןשיװצ ןכײלגסיוא טשינ ךיז ײז ןענאק סאװראפ ?טלעװ
 גנאליװ ?ןבאה החונמ לסיב ןײז לאז שטנעמ רעטושפ רעד זא
 טסקוק וד רעדײא ?ןבעל ענעקניטשראפ סאד ןעד טרעיוד דאג
 .ףליה רעדמערפ וצ ןעמוקנא טסםראדאפ ,טלא וטסרעװ םוא ךיז
 ןעמ טמסראפ ,רעביא ריד טבײלב סע סאװ ,ראי ראפ יד ןוא
 -טנא״עטױלאװ ,ץוש־סגנוניואװ ,סעיסערפער ,תומחלמ טימ ריד
 לאז זא ,ןקילגמוא עלא טימ ,ןעײרעסײר־ײטראפ טימ ,גנוטרעװ

 ״...!ןײג לװײט ןרעטסניפ ,ןצראװש םוצ סע
 זיא רע ןעװ ,טריטידעמ רעניפש טרעבלא טאה יוזא
 ןיא ןסעזעג (גידנעטש יװ רעטפא) ןטנװא־רעטניװ יד ןיא טציא
 רע .רעיב לעפוק םײפ עסאדטש-ןעקנ^ר קע ףיוא עפײנק רעד
 עלא יד ץארט טאה סאװ ,טכיזעג גישײלפ ןײז רעביא טאה
 ןײז ןריולראפ טשינ ןדײל-רעגנוה ןוא דעבירג־המחלמ ןופ ןראי
 ןײז טימ ןוטעג-ריפ א ,טײקטעפ עגיצלאמש ןעמענוצנא גנוגײנ
 ׳פןז ןא וצ ןעװעג-ךעלנע רעמ זיא יז) טנאה רעטרעמאהעגסיוא
 •שטנעמ א וצ יװ ,ילב רעטנערבעגסיוא רעײפ ןיא ,רעטצונעג
 ראפ א זעװרענ רעגניפ-ןעגנאװצ ענײז טימ ןוא (טנאה רעכעל
 ׳ץרוק ענײז .ןפאל א טימ יװ טשיװעגרעביא םינפ סאד לאמ
 רעטלע ןצנאג ןײז ײב ןבאח סאװ ,ראה עדנאלפ עגעריושענ
 יװ ןענעז ,רילאק עדנןןלב רעײז ןדיולראפ טשינ תורצ ןוא
 .לטײש ןסיורג ןײז רעביא ףײטש ןבילבעג-ןײטש גיטרא-ןטשרעב

 זיא סע ,סיורא לעפוק ןופ ןוטעגיעשטפעלכ ןסיורג א טאה רע
 רעיב סאד ,ךיז טביולרעד רע סאװ ,לעפוק רעטירד רעד טנײה
 טקנוט ,טשינ רעיב ןײק זיא סאד .טרעסאװראפ ײס־יװ־ײם זיא
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 ךיז טניול סצ .טשינ טלעג ןײק זיא טלעג עגיצומש ס^ד יוז
 טסעװ •וד יצ ,טשינ טסײװ וד ,ןטלאהאב וצ טלעג סאד טשיג
 ןיוש רעכײלג ,ןגירק רעיב לעפוק םעד ןגראמ ראפרעד ךאג
 יװ ,טרעכיודעגנא זיא עפײנק רעד ןיא ,ןעקגירטסיוא טנײה םיא
 טשינ ןשטנעמ ןײק טעז ןעמ ,ײרעשעװ רעטעראפעגנא ןא ןיא
 וצ־טערט ץכעקניטשעג־קאבאט ןוא ־רעיב פעד ךרוד ' .םיורא
 ־ראפ רעסיורג רעד טימ ןאמ רעד רעניפש טרעבלא וצ םיצולפ
 סנטצעל אד ךיז טײרד םאװ רעד ,םינפ ןפיוא דנואװ רעטײנ
 ךיז ןעײרד ןעניושראפ צגעדישראפ) םורא עפײגק רעד ןיא
 ןעװ ,רעגיפש טרעבלא ךיז טכארט—,םעפײנק יד ןיא סנטצצל

 ןטימ שטנעמ רעד .(םיא וצ ךיז ןרעטנענרעד םענעי טעז רע
 ,דמעה ןופ רענלאק םענעסירצגפיוא ןא טימ ,םינפ ןפיוא דנואװ

 סיורא־טמענ ,טסורב עגיראה א םיורא ךיז טעז סע ןכלעװ ןופ
 •גײל א םע טיג ןוא טלעג־ןריפאפ גיצומש קאפ א שאט ןופ

 .ןרעניפש דאפ קעװא
 רעבא ,טעיאטםעג ךאנ םע טאה טיורק־רעיוז םעד ראפ —
 ןיוש ,ןצלעמשאב וצ םע סאװ טימ ,קעפש ןראפ
 רעד זיא טכארבעגמײהא סע באה ךיא רצדײא .רעמ טשינ

 !אכ ,אכ ,אכ וףיורא זײרפ ןיא קעפש
 •יצומש םאד טנאה רעד טימ קעװא־ראש א טיג רעניפש

 רעיב ןײז טקנירט ןוא לעפוק ןײז ןבענ ןופ טלעג-ןריפאפ עג
 .ןרעפטגעוצפןן טראװ א םיא ןא ,גיאור

 .טכארבעג ןאמעדײש ןוא עקסאנ ןײד סע טאה םעד וצ —

 .דעניפש ךיז טרעדנואװ—ז ןאמעדײש ןוא עקסאנ —

 ןךיוא גנידרעפליה רעד .אי —
 •אקנאופ ,טכארבעג וצרעד ןזיוצנארפ יד ןבאה םאד —

 ׳אב טימ ,םעיצאראפער־המחלמ יד ןעגניװצפיורא ןײז טימ ער
 וטיבעג־רור םאד ןצעזאב וצ ןעארד

 ?טיבעג־רור םאד ןא ,רעטעברא ,זגוא טײג סאװ —
 סאד זנוא ןופ ןםערפ ןטםילאטיפאק עשטײד יד יצ ,םנײאצלא
 ,טכאמעג־תופתוש עלא ןבאה ײז וןזיוצנארפ יד יצ ,םיורא טולב

 טימ עראקנאופ ,עשטײד יד טימ ןטסילא^יפאק עשיזיוצנארפ יד
 ןעד וטסעז — !רעטעברא יד ןגעג — זוטסײטשראפ ,ןעקםאנ

 ..!?שטנעמ ,סאד טשינ
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 רעד טימ גנוצ יד וליפא טםצװ יד ןעװ ןוא —
 טשינ ךיד ךיא ליװ ,דײר ענײד ןיא ןעײפשםיוא ןעמאזוצ לעק
 םע ןעװ הנאלסור ןײק ךאד טײג :ראטאטיגא רעטיור וד ז ןרצה
 ^ ןרעניפש ןיא ךיז טאה - !דנאלשטײד טשינ ךײא טלעפעג

 ןפאה סאװ ,ןראטאטיג!? צטיור יד ןגעג טקעװרצד ליפעג־סיצבהל
 .טײרדעג רעטעברא יד ןשיװצ ךיז

 ׳לאיצאם יד ז8 ,ןײא טשינ ךאנ ןצד וטסצז ,שטנעמ —
 טנצה״יד ןיא ?ןטארראפ ךאז־רעטעברא יד טאה ציטארקאמעד

 ?ןבצגצגצביא ןטסילאטיפאק יד ןופ

 טאה — !ןײז זומ גנונדרא וטנוה רעטיור וד ,גײװש —
 .שיט ןיא לצפוק ןײז טימ ץעז א ןבעגעג רעניפש

 ־נעװצג ךיז רצ טאה ,ןצמוקעגמײהא זיא רצ ןעװ ראנ
 סאד רעדניק יד ראפ טימצג ךיז טאה צכלעװ ,בײװ םוצ טעד

 ;ןכאמ וצ רעגעלצג

 ךיא לײװ ןלאװ עטםכעג יד ײב !טכאמעגפא ,בײװ —
 .שיטםינומאק

 טשינ זא ,ןעמוקעגםיוא רצניפש טרצבלא ײב זיא םצד טימ ןוא
 לרוג םצד ךיוא ראנ ,לרוג מצנצגײא ןײז טאה רע זיולב ראנ
 ״נוא מוצ טלײטרואראפ יז טאה רצ .טרידיצעד טלעװ רעד ןופ

 ,..!םזיװצשלזןב םוצ ...סאאכ ןוא גנוגדר^מוא וצ ,גנאגרעט



 .ךלערח ןרמעג ךיז טאה עזרעב רעצראװש רעד ףיוא

 -י׳ןימםוגױא ןביל םײב, ,עפןןרטש־יןעינארא רעד ףױא זיוה׳עפ^

 •ר^פ טאה זיוה־עפאק ןגיזאדמעד ןיא .״באב׳העשת,, ןעװעג ױא
 טראד זיא טלעװ עצנאג יד .םוקילבופ לאנאיצאנרעטגיא ןא טרעק
 -כעראבכײלג דישרפזננוא ןא ,םעיצאנ עלא ,ןטערטראפ ןעװעג
 רעװ .טלעװ־רעביש רעד רעײטשוצ רעײז ןבעגעג ןבאה ,טגיט
 ראנ משינ ? ״ןיטםוגיוא ןביל םײב, טרעקראפ טשינ ןעד טאה
 טגיסכעראבכײלג ןעװעג ןענעז ספיגילער ןוא רעקלעפ זיולב
 ,סעיסעפארפ עלא — ןגאז ןאק ןעמ ראנ ,״ןיטםוגיוא ןביל״ פײב
 טראד ןבאה מייהשטנעמ ךעד ןופ ןטכיש עלא ,ןפוראב עלא
 ,זיא גנורעקלעפאב עשימײה יד ,רעײטשראפ ערעײז טאהעג
 עטילע עדנריפנא ריא ןעװעג ,ריא טמוק םע יװ ,ךעלדנעטשראפ
 ןטימ ,גיוא ןיא לקאנאמ ןטימ ןאמ רעד ,טפאשלעזעג רעד ןיא
 ןטימ זיולב משינ ךיז טנגונגאב םינפ ןטקאהעצ ןוא םענעטינשעצ
 שעד טגארס רע ראנ ,ערעדנא יד ױו טסורב רעד ףיוא לדנעב
 ןכעליולב םענעטינשעג״שירעטילימ ןײז ףױא ץײרק םענרעזײא
 •ארפ א זיא םאד ;ןדײש טשינ ךיז ליװ רע ןכלעװ טימ ,קאד
 ׳איצאנרעכניא רעד ראפ ,ןגאז וצ יוזא ,רעגערט-ץוש א ,ראטקעט
 טלעװ רעצנאג רעד ןופ זיא עכלעװ ,עדנאב־רעביש רעלאנ
 1 עיצאלפניא רעד ןופ ףושיפ םעד ךרוד ןראװעג־ןגיוצעגוצ
 רעכלעװ ,ןאמ רעד זא ,טבױלגעג רעװ טלאװ סע ביוא ',רוסא
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 א טימ ,ךעלכעלפרעביוא לקאנאמ ןכרוד טקוק ןוא טציא טציז
 — ״רעגײצנא־לאקאל, םעד ןיא ענימ רעזײב דעטגילײװגנאלראפ

 רעײז ,רעקיד רעד טימ תוכײש זיא׳ס׳רעכלעװ ןיא טײטש
 רעםיורג־טרעהרעדמוא ריא טימ יורפ רעדנעעזםיוא־שילאטנעירא

 ־ ד■

 ךעלגעװאבמוא ,לשיט ןטײװצ םײב דלאב טציז עכלעװ ,שאט
 סנײא ךעלטעראגיצ עניד ,עניד טרעכיור ןוא ,טײקטעפ בילוצ
 ןײא ןופ רעטרעװ יד ןביש ראנ ,טשינ ןדער ײז .ןרעדנא ןכאנ
 .םיפתוש עײרטעג ,םיפתוש עליטש ןענעז ײז .ןרעדנא םוצ לשיט

 ןופ םרעמיטנגײא-טפיוה יד ןענעז ,ןגאז ןעמ ןאק ,עדײב ײז
 ־יוא ןביל םײב״ זיוה׳עפאק ןופ ,גנומענרעטנוא רעצנאג רעד
 ןײרא־ןעמוק עכלעװ ,אד ןענעז םאװ ,ערעדנא יד .״ןיטםוג
 םעד טימ ךיז ןעלדוס ,זײמ עטמםראפ יד יװ םיורא־ןפיול ןוא
 א ײב ןײרא טראװ א ןפראװ ,טםעג יד ןופ םענעי טימ רעדא
 ־עגנא ראנ ,ןגאז וצ יוזא ,ןענעז — ןדניװשראפ ןוא לשיט
 רעדא ףיוא־ןפיוק עכלעװ ,לראפ םעד ןופ ןטנעגא ,עטלעטש
 ־ראק סעיטראפ ןטײװצ םוצ רענײא רעביא־״ןביש״ ,ןפיוקראפ
 ןוא םטעפ־עניראגראמ ,רעקוצ ,עװאק ,טיורק טימ סנגאװ ,לפאט
 ־רעטםיוא ןיא ואװ־ץעגרע ןטלאה ײז םאװ ,לטימםנבעל ערעדנא
 םעד ןטראװוצפא ידכ ,טקעטשראפ רעטרע ענעגראבראפ עשיל
 רעדא ,קראמ ןפיוא תורוחס יד ןפראװ וצ טנעמאמ ןגיטסניג
 סרוק ןטיול ךיז טדנעװעג ץלא ,קראמ ןופ ײז ןטלאהוצקירוצ
 ,טגאזעג ןיוש יװ ,טצעזעגםיוא ןציז ךעלשיט יד ײב ...טלעג ןופ

 ךיז ןטלאװ טלעװ רעד ןופ רעקלעפ עלא יװ ,ןשטנעמ ײלרעלפ
 טימ ךירג רעגידנעעזסיוא־ךײלב א :ואװעדנאר א טלעטשאב אד
 ־קנארק רעשילאטנעירא ןא ןופ ,ענײלק טימ ,םינפ טלפיטשעג^*
 ־איליזארב ןכיוה א טימ ןעמאזוצ טציז ,ןגיוא עטקעטשעגנא טײה
 ןשיװצ ןדער ןוא ראה עגיצנאלג טימ ןגיטיוה־לקנוט א ,רענ

 ־לעה א ןא ןעמ טפערט לשיט רעדנא ןא ײב .ךעליורטראפ ךיז
 ןדנעעזסיוא־שירענײגיצ ,ןשינעמור א טימ רעדנעלאה ןדנאלב
 ןופ לבײװ שידײ א טימ ראטקאד רעשיראגנוא ןא .שטנעמ
 לדיי גידװעריר קנילפ א טימ שטײד רעגיכייב־בארג א ,ןליופ
 יד זא ,ףיואגביוא ןופ ךיז טכאד סע שטאכ ןוא .עיצילאג ןופ
 ײז ןעעז יוזא) סאג ןופ ןעמוקעג ,עגילעפוצ אד ןענעז ןדנוק
 ־ײא טדײשעגפא ,ךיז ןטלאה ןטאראפעס םעד טיול םיוא עקאט
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 רעטבעלאב ,רעגידװעריר א ןא אד טײג ,(ןרעדנא ןופ רענ
 א טימ ןסאלשעגפא טרעװ סאװ ,עזרעב א ףיוא יװ ,לדנאה
 ־רעםיוא ןא ראפ סאװ ,קנואװ א טימ זיולב לאמטפא ,טראװ
 אד סאװ ןיא ןריטנעירא וצ רעװש ךיז זיא ןגידנעײטש

 ...ךיז טלדנאה
 ־יפשסיוא יד .ןברוח רעםיורג א אד טשרעה טנײה ראנ
 יד ןעניפעגוצסיוא םיורא סאג ןיא טקיש ןעמ עכלעװ ,סרער

 :תורושב סבױא ןעגנערב ,תורוחס יד ןופ ןזײרפ

 קראמ ןפיוא ךיז ןבאה לפאטראק עשירעמאפ עשירפ —
 !ןזיװאב

 קראמ ןפיוא ךיז ןבאה לפאטראק עשירעמאפ עשירפ —
 ...!ןזיװאב

 .ךעלשיט יד רעביא םורבעג א ךרוד־טײג סע

 ־ײא םעד ןוא לקאנאמ ןטימ ןאמ רעד טכאמ _ 5 אנ ~
 ־אמ םעד פארא׳טמענ רע .עסאמירג עגידמעכ א ץײרק םענרעז

 .גיוא ןופ לקאנ

 מלאפ — !ןעגנערב וצ קראמ ןפיוא ײז מײצ עטסכעה _
 עםיורג יד טימ ,יורפ רעשילאטנעירא רעקיד רעד ןופ טראװ א
 ףיוא עילאק רענעדלאג ןוא ןרעיוא יד ןיא רענײטש׳ןטנאילירב
 א טיג ןוא לשיט ןטײװצ םײב טציז עכלעװ ,זלאה ןטעפ ריא

 .לטעראגיצ ןיד ,ןיד ריא ןדפ יצ ןגנאל

 —!טליופראפ בלאה ?קמענפא טציא ריד ײז טעװ רעװ —

 •לקאנאמ ןטימ ןוא םינפ םענעטינשעצ ןטימ ןאמ רעד טגאז
 !גרעבנעזאר רעה — :ףור ןזעװרענ א טיג רע

 -..!ייז ךיא פענ טנזיוט טימ ? רעמ ןכאמ וצ טשינראג —

 ןוא רעהא שיט ןײז ןופ לדײ רענאיצילאג פאד ןא ךיז טפור
 .עװאק ןײז ןעקנירט וצ גיאור רעטײװ טשינ ךיז טרעטש רע

 םענעטינשעצ ןטימ ןאמ רעד טםײרעצ ■— :טכולפרעפ —
 רעזעװרענ א טימ לטעראגיצ ןײז ץײרק םענרעזײא ןוא םינפ

 .גנוקיצראפ

 ורעזײה־ןעראװ יד ןיא עניראגראמ עשירפ —
 ..ורעזײה־ןעראװ יד ןיא עניראגראמ עשירפ —

 טאה ןאמרעגנױ רענעפאלעגנײרא ןא סאװ ,טראװ םאד
 סאד ןדנוצעגנא רעײפ׳רעקאלפ א יװ טאה ,ףראװ א ןבעגעג
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 ךיז ןבן^וד רענאיליזןזרב םעד טימ ךירג רעד .זיוזו־עפאק עצנן§ג
 ןוא רעטרע ערעײז ןופ ףיוא־סיר א ןבעגעג לןןמאטימ עדײב

 .זיווד־עפאק ןופ ןפיולוצםיורא טירט עקנילפ טימ ןביוהעגנא
 םענעטינשעצ ןטימ ןאמ רעד טלאה — ?זיא םאװ —
 שיט ןײז ןופ ליומ ןטימ יװ קילב ןטימ רעמ קירוצ ײז םינפ

 .קעװא
 *ידנעלאה רעד ןופ ןענאגאװ־עניראגדאמ יד טאה ןעמ —

 !טכארבעג ץענערג רעש

 ?סע יז ןעםיװ ןענאװגופ —

 ־ןעראװ יד ןיא עניראגראמ עשידפ — :ךאד ןרעה יז —
 !רעזײה

 ״ילימ ןטימ ןאמ רעד טגאז - !ןריולדאפ ןענעז רימ —
 .גנולפײװצראפ רעטסכעה ןיא ןעזסיוא ןשידעט

 טרידיצעד — ,ןרידיװקיל ןעניזאגאמ יד 'ףראדאב ןעמ —
 ־יצ ןיד ריא טשטעװקעצ יז ןוא יורפ עשילאטנעירא עקיד יד

 .ריא ראפ טײטש םאװ ,לצעט־שא םעד ןיא לטעראג

 ?ןכאמ וטםעװ סאװ —
 .ץרוק פא יורפ יד טרעפטנע - !ןטראװפא —

 םעד ןופ עמיטש יד ךיז טרעה — !...ש ןאפ רעה —
 .רעהא שיט ןײז ןופ לדײ רענאיצילאג

 ־אנ םײב רעדיװ ךימ טפור לרעק רעד !טכולפרעפ —
 .גיוא ןיא לקאנאמ ןטימ ןאמ רעד טײרש — ןןעמ

 ךיא ...ןגעװטענײמ !םקאמ רעה זןײז לאז ,טוג ונ —
 .ןגערפיוא טשינ ךײא טלאז ריא ,ןגאז טלאװעג ראג ךײא באה

 ...טשינ ײז ךיא ביג םישדח ײרד יװ רעמ
 ?םאד ריא טםײװ ןענאװגופ —

 ןבעג דלאג םאד ײז טעװ רעװ ?םײװ ךיא ןעגאװגופ —
 טעװ ױוצנארפ רעד רשפא ,סאװ ? ןקעד וצ קדאמ םעד ףיוא

 ? ןגארטנגעגטנא הנתמ א דלאג ןײז ײז
 ...?ןטאנאמ ײרד יד ךרוד רעבא —

 — זןלאפראפ זיא טקארבעגנײרא זיא סאװ סאד ,אי —

 .גיטליגכײלג דײ רעד טגאז
 !ןריולראפ ןענעז רימ רעבא ,ןגאז טכײל סע ןאק רע —

 —,למיה םוצ טקניטש עניראגראמ יד ,לופ ןענעז ןעניזאגאמ יך
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 רעד טדײנש — !קאינאק א ,טםיוגיוא ״!רעעלאמ עטםערג םאד
 .ןײצ יד ןשיװצ טראװ םאד ן§מ

 ןופ עמיטש עשיטאמגמלפ א טגערפ - זשיחוצנארפ —
 ׳וב םײב טײטש רעכלעװ ,רענלעק םעגעפאלשראפ-בלאוד םעד
 ,טסעג יד ךרוד טוג טרעטםומ ןוא ריט רעד רעביאנגעק טעפ

 .ןײרא־ןעמוק סאװ

 טשינ ןעקנירט רימ זץיא לרעק םעד טלאפ סאװ —
 ךיז טאה — !טצעזאב טיבעג־רח סןד .ןשיזיוצנארפ ןײק רעמ
 ,גיוא ןיא לקאנאמ ןטימ ,םינפ םענעטינשעצ ןטימ ןאמ םעד ןיא

 ׳עװעג ,...ש ןאפ רעה ,טײז רעד ײב ץײרק םענרעזײא ןטימ
 רעה םלא טלעװ־רעביש רעד ןיא טגאקאב — ריציפא רענעז
 יז ןעגנערב — ליפעג עשיטאירטאפ םאד טקעװרעד — םקאמ
 — !ןקראטש ךימ זומ ךיא .לפאט םע יז ןכאמ .ןשטײד ןײא

 ךיוא וטסמענ — .יורפ רעשילאטנעירז^ רעד וצ רע טגאז
 1 םענײא

 ןבןןה ײז .ןריולראפ ןעװעג זיא טלעװ׳רעביש עצנאג יד
 פאה קר^מ רעד :ןעשעג זיא אד םאװ ,ןענאטשראפ טשינ
 -רור סאד טצעזאב ןבאה ןזיוצנארפ יד יװ םעדכאנ ,גנילצולי

 .ןביוה וצ ןעגנאפעגנא ךיז גנוטראװרעד רעדעי ןגעג ,טיבעג
 -אב קמ^דק יד ןיא ןעלטימםנבעל עשירפ ךיז ןבאה םעד ךרוד
 סרעביש יד סאװ ,גראװנסע טימ ןרעגאל עסיורג יד .ןזיװ
 ,ןרז^ועג׳טלװפר^פ ןעגעז ,טקעטשרז^פ טאהעג םײהעג ןיא ןבאה
 טשינ םרעמענפ^ ןײק דעמ ןבאה ןוא ,ןעקניטשראפ ןוא עילאק

 .טןןהעוג

 8 ןא ןעגנאגעגמו*^ זיא שסיװעקדױ דלעה רעזנוא ךיוא
 .ןעשעג זיא §ד םאװ ,ןענאטשראפ טשינראג טאה רצ .פאק
 ,טיבעג׳רור םאד טצעזאב ןבאה ןזיוצנארפ יד זיב ,טציא׳זיב

 דעטסינימ ןשיזיוצנארפ ןופ מטאנ עדעי ,גנונרןװ עדעי זיא
 ןפראװ וצ ןעװעג׳גוגעג טיבעג סאד ןצעואב ןגעװ עד^קנאופ
 לאמטפא ראנ ,גנונראװ א זיולב טשיג .ק־־^מ ןופ סד^ םעד
 ןגעװ גנוגײמ א ,טנעמאלראפ ןשיזיוצנא־־א) ץא ג^סא ^ ךיוא
 רעשילגנע רענעעזעגנא ןא ןיא תונװפ עטכעלש סדנאלשטײד
 ןלאפ םוצ ןײז־םדוג טנאקעג טאה גנוטײצ רעשינאקירעמא רעדא
 •עדײא ןא יװ ןעװעג זיא עטױלאװ עשטײד יד .טלעג פעד ןופ

 .14 ,סניורגפ^ מײ1 ם־ולש
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 םו^יו ״ןדעדעפגנירפש עטאקילעד ףיוא ןטלאהעג ,םזינאכעמ רעל
 םע .גנוגעװאב רעשיטילאפ רעטםדנימ רעד ףיוא טריגאער טאה
 םײב טציא זא ,ךאז עכעלריטאנ ץנאג א ןעװעג רעבירעד זיא
 ןופ ןטינשעגפא ןבאה ןזיוצנארפ יד ןעװ ,ןעגנוארד יד ןריפםיוא
 ץראה םוצ טולב סאד וצ׳טריפ םאװ ,װדענ םעד דנאלשטײד
 ןםיורג 8 טימ קראמ רעד לאז ,ןבעל ןשימאנאקע ןשטײד ןופ
 ןסיורג םוצ ,רעבא ןעגנוטר^װרעד עלא ןגעג ןןל^פפארא קםארט
 םעד ןעװ ,טציא אקװד טאה ,ןטנאלוקעפש עלא ראפ קילגמוא
 ״םכײר יד טאה ,ןפלעה וצ רעמ ןעװעג טשינ ןיוש זיא קראמ
 װרעזער>דלאג עלעםיב ריא ןוא ןרינעװרעטניא וצ טמיטשאב קנאב

 !קראמ ןופ םרוק םעד ןטל^הוצנײא ףיוא ןפר^װםיורא

 ןפיוא טײצ עצנ^ג יד טליפשעג ט§ה רעכלעװ ,שטיװעקדױ
 ראפ עטשרע יד ןיא .ןראװעג-טרעדורעצ זיא ,קראמ ןופ ןלאפ
 ןעגנונכערםיוא עניד ןעמוקעגכאנ טשינ זיא קראמ רעד ןעװ ,געט
 ראפ א טימ םעזרעב עשידנעלםיוא יד ףיוא ןראװעג׳טריטזןןנ זיא ןוא
 ךיז טאה ,טיבעג׳רײ ןופ גנוצעזאב דעד ראפ יװ רעמ ןטקנופ
 רימ ,טכעה עםיודג יד ןופ ליפש א זיא םאד, :טג§זעג שטיװעקדױ
 רעןעװ .ןעמונעג ץראה םוצ טשינ ךיז ןוא ״וםאד ןיוש ןענעק
 ,םרוק ןטםעפ ןײז ןײא־טלאה קר^מ רעד ז8 ,ןעזעג רעב^ טאה

 טשינ ,גאט ןײא טשינ ...טרעװ ןיא טניװעג רע — רעמ ךאנ
 ןטלאה ןעגנוטײצ יד) געט ןעצ ,ךאװ עצנאג 8 ןיוש ראנ ,ײװצ
 יד ןופ בוח רעשיטאירטאפ א זיא םע ז8 ,ןרישזארוק ןײא ןיא
 ־עקדױ טאה ,(קראמ םעד וצ יורטוצ םעד ןטלאהוצנא רעגריב
 רעזײװגעװ ןוא רערעל ןײז זיא טציא זיב .ןריולראפ ךיז שטיװ
 רעצר^װש רעד טימ ןאמ״ רעד ןעװעג עיצ8לוקעפש מוכליה ןיא
 םאװ ,ןעלטימ יד ןוא ןגעװ יד טרי־זוטש יונעג טאה רע .״דראב
 עיצאטנעירא ןײא טאהעג טאה שטיװעקדױ .טצדנאב ןאמ רעד
 םעד ןופ עיצ^טנעירא יד ןעװעג זיא םאד ןוא ,טפעשעג ןיא
 <ײצ ענײז םאװ ,םאד טשינ .״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ,

 טוט רע םאװ ,םאד ראנ ,ןוט ןעמ ףראד^ ןוױדערפ ןעגנדט
 ןײא ןיא ןטלאהעג טאה ,ןטאירטאפ ערעדנא יד יװ ,רע ..״ןײלא
 רעצראװש רעד טימ ןאמ רעד, .טידערק ףיוא רעזמג ןפידקנײא
 יניא עלאקיטרעװ ןײז ןעיובפיוא ןיא ןטלאמעג ^ד טאה ״דדאב
 םאװ ,טאמראפ ןםיורג אזא ןיא ןטײרפשםיי* יז ןדא עירטםדד
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 עקירעמא ןיא *וליפא ,עירטסןדניא׳טלעװ רעד ןיא ןאד זיב זיא
 לטנאמ ןקיד םעד רעטניה טלעטשראפ .ןראװעג׳טרעהעג טשינ
 עשיטאירטאפ יד ךרוד טקעדעג ,ןטםערט־סגנוטײצ ערעײז ץפ
 יד ןטלאה ,ןבעל ןיא ןפתעגסיורא ןפאה ײז סאװ ,ןעײטראפ
 יד יװ ,שטיװעקדױ .טידערק ףיוא ןפיוק ןײא ןיא ןטאירטאפ

 .ןוטכאנ ןײא ןיא ןטלאהעג ײז טאה ,ןטנאלוקעפש ערעדנא

 .טרימשעג רעטופ ףיוא יװ ןעגנאגעג זיא טציא-זיב ןוא

 - לאמאטימ ןוא ,קראמ ןופ ןלאפ ןפיוא טנכערעג טאה ןעמ

 ,םאד ןוא - ,טלעטשעגפא ךיז טאה קראמ רעד וקילגמוא סאד

 ןצעזאב םײב-ןטראװרעד וצ ןעװעג ןטסגיצניװ םוצ זיא סע ןעװ
 יד זא ...טכער רעמײהנעדאב ר״ד ךאד טאה .טיבעג־רור םאד
 ךאד זיא ,יוזא ביוא ,עטױלאװ רעײז ןריזיליבאטם ןעײג ןשמייד

 ....׳ןריולראפ ץלא
 ןוא עשיםעגיטס יד ןרידוטש ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע
 ״ער רעשטײד רעד ןופ זאיציפא םעד ,ןעגנוטײצ עשיגרעבנעגוה
 טשינראג רע טאה ײז ןופ-,טפיוקעגפא טאה סעניטס סאװ ,גנוריג
 ׳נעטש יװ ןטלאהעג ןבאה ןעגגוטײצ'^ יד^ ,ןענרעלסיורא טנאקעג
 רעײפ ןפיוא לײא ןםיגרעטנוא ןײא ןיא ,ןצעה ןײא ןיא ^גיד
 ןייק ןגעװ ,ןײנ .ײנספיוא טרעקאלפעצ ךיז טאה סאװ ,האנש ןופ
 טימ גנוגידנעטשראפ א ןגעװ ,רעטימעג יד ןופ גנוגיאוראב
 ״יבאטס רעד ראפ גנידאבראפ רעד זיא םאד סאװ ,ךײרקנארפ
 ־ראפ ,ןײז טנאקעג טשינ דײר ןײק טאה ״קראמ ןופ עיצאזיל

 ?קראמ ןופ ךיז ןביוה םאד רעדיװ ןענאװנופ ׳טרעק
 טאה םאװ ,״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ״ רעד ,רע

 יד ןטלאהוצנײא ידפ ,״דנאטשרעדיװ ןוױםאפ״ םעד ןפורעגםיורא
 ןבאה ןעגגוטײצ ענײז .רעטײװ םע טוט רע — עיצאלפניא
 — אנוש ןטםרעטיב רעײז ןעמיר ןוא ןביול ןײא ןיא ןטלאהעג

 •עברא יד ןופ ףמאק ןשיארעה םעד ראפ—ןמפאשקדעװעג יד

 ׳ניא עטםערג ײװצ יד ןופ ןעגנוטײצ יד .טיבעג-רור ןיא רעט
 ׳אב עדנריר טימ ןרעדליש ןײא ןיא ןטלאה רעלגיװעג׳עיצאלפ
 ׳פיוא ןבאה ײז .רעטעברא יד ןופ טומנדלעה םעד ןעגנובײרש
 ךיז טאה םע זא ,סאטאפ ןשיטאירטאפ ןופ ביוטש אזא ןביוהעג
 -יטם .רעביא ךיז ןרזח 1914 טסוגיוא ןופ געט יד זא ,טכאדעג

 ןיא ןטלאהעג ןבאה ןרוטנעגא-סעײנ םגרעבנעגוה ןוא םעסענ
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 גנוגנמפױא רעד ןגעװ ןשעפצד עגנאל ךרוד ןטכירכאנאב ןײא
 טאה טיבעג־רור ןיפ גנוצעזאב יד סאוו ,ןיייצנארפ יד ןגעג
 קראי־ױנ ןיא״ .דנאלגנע ןיא ןוא עקירעמא ןיא ןפורעגםיורא
 עכלעװ ,רעטעברא ןופ עיצאטסעפינאמ א טרימראפ ךיז טאזו
 ־אמ יד .םירבח עשטײד ערעײז טימ טריזיראדילאם ךיז ןבאה
 ־וםנאק ןשיזיוצגארפ םעד טרישראמײבראפ ןבאה עדנריטסעפינ
 עשילגנע יד״ .״טקאהעגםיוא ןביוש יד טראד ןבאה ןוא טאל
 ןציטש וצ טלעג עמום עםיורג א טמיטשאב טאה ״ןאינוא־ראבייל,
 ־עגטימ עמארגעלעט עטייװצ א. טאה — ״רור ןופ קײרטש םעד

 לאמאטימ ןענעז גרעבנעגוה ןוא סעניטס ,טראװ ןײא טימ .טלײט
 ־אב ןקורד ןעגנוטייצ ערעײז .דנײרפירעטעברא עםיורג ןראוועג
 -ניא רעד ןופ טעטיראדילאס רעד ןגעװ ןעלקיטרא עטרעטםײג
 טאה עשעפעד ערעדנא ןא ...טטאשרעטעברא רעלאנאיצאנרעט
 ׳ניא ןעמ טאה זױהרעטנוא ןשילגנע ןיא״ :ןלײטוצטימ טסואװעג
 טלאזעג טאה שזראשזד־דיאל .רעטםינימ־ןרצםיוא םעד טרינעװרעט
 עקירעמא^^ןיא .דנאלשטײד ראפ עדער עטרעטסײגאב א ןטלאה
 יד ןבאה תועידי עכעלנע ןוא עכלעזא טא ..,״!םישעמ ךיז טוט
 ןבאה 'יעכלעװ ,רעלעירטםודניא ײװצ יד ןופ ןרוטנעגא־םעײנ
 יד״ןלעטשוצ ןײא ןיא ןטלאהעג ,ןעגנוטײצ יד טרילארטנאק
 טשינ בילוצ ,ןעגנוטייצ עלארטײנ יד וליפא סאװ ,םעיצקאדער
 ־ןעגנואװצעג ןענעז ,ןטנעדנאפםעראק ענעגײא ןטלאהסיוא ןענאק
 .רעײפ עשיטאירטאפ סאד ןטלאהנא טימרעד ןוא ןקודד וצ ןעװעג

 ןוא גנוגידנעטשראפ ןופ עמיטש עדעי ןראװעג זיא טמוטשראפ
 טםײרד יוזא גנאל טשינ אד טשרע ךיז טאה םאוו ,ךיילגםיוא
 גנוגיאוראב ףיוא טשינ טזייװ ץלא סאד ,ןיינ .ןרעה טזאלעג
 טימ ןעגנואיצאב עלאמראנ ןלעטשנײא ףיוא ,רעטימעג יד ןופ
 םאװ ? סרוק םעד ןופ ןגײטש סאד רעדיוו ןענאװנופ .ךיירקנארפ
 עלעסיב םאד ןפראװאוצםיורא קנאבסכײר רעד ןופ וױטאמ רעד זיא
 וצ רעמ טשינ זיא סאוו ,קראמ םענעריולראפ םעד ףיוא דלאג
 דעד ןופ ןװרעזער־דלאג יד ןטלאהנא ןענאק גנאל יװ זןטער
 רעטעפש טעװ םאװ ?קראמ םעד ןציטשוצרעטנוא קנאבסכײר
 יד ראג רשפא ? עקירעמא ? םעד רעטגיה טייטש רעוו ? ןײז
 םע ?ךײרקנארפ ןגעג ןליפשםיוא ןליװ םאװ ,ןריקנאב עשילגנע
 ,״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ״ רעד ןײז טשינ ךאד ןאק
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 ,קראמ םעד ןופ ןלאפ סאד ךאד טגיל ןםערעטגיא עגײז ןיא

 ןײז רע טאה ׳ןכאמ וצ ןעגגולאצ עגידלאװעג ךאד סא.ד דע
 טשיג ןאק מאד ,ןײג ?ןריולראפ גגוריגער רעד ןיא םולפגײא
 טעז ״זאיציפא, ןײז ןופ ,ןעגגוטײצ עגײז ןופ ןאט ןיא .ןײז

 .טשינ ךאנ לאמנײק יװ רעקראטש זיא סולפנײא ןײז זא ,ןעמ

 ודנאלשטײד ןופ רעשרע,ד רעשיטקאפ רעד טציא זיא רע
 םאװ ,ןענירעד ןיא לקיטש א ןײז סעפע זומ אד ,ןײנ

 מיא טא,ד סאד ןוא ,ןעגאטשראפ טשינ טאזו ,שטיװעקדױ ,רע
 .טגיאוראב

 -לפײװצ עכלעזא ןיא קיטקאט ןײז ןעװעג זיא טציא-זיב
 ,טעטיוױטקא רעדעי ןופ ןטלאהוצקירוצ ךייז ןטנעמאמ עטפאה

 טאה מאד ןוא .ןטראװפא ,ןכאמ וצ טשינ ןטפעשעג םוש ןײק
 '0א ךיז טסײה סאװ רעבא .ןוט וצ טמיטשאב טציא ךיוא רע

 ןפראװראפ תומה׳ךאלמ ןופ קירטש דעד טשיג ןעד זיא ?ןטלאה
 ךיז זומ ןעמ ןטיוט רעד—טםײה ןטלאהפא ?זלאה ןײז רעביא
 יד טימ ןרירװענאמ וצ יוזא יװ ,ןריטנעירא ,ןעװערעק ןענאק
 !גירעדינ רעדא ךיוה ףיוא ןרילוקעפס ,קנעב יד ןיא ןעגנוקעד

 ?!ןבײלב־ןײטש טציא ןעמ ןאק יװ ? ןטלאהפא טסײה םאװ

 ןיא ןעגנאגעגפיוא טכיל א ןשטיװעקדױ זיא דלאב רעבא
 טאה עזרעב עצראװש עצנאג יד ראנ ,םיא ראנ טשינ .ןגיוא יד
 ןעמוק ןטנאלוקעפש ואװ ,ןעעפאק עלא רעביא .טמעטאעגפא ײרפ

 ןוא ןעיורפ׳טכאנ ואװ ,ןםאג יד ןופ ןקע יד ףיוא ,ףיונױ^ ךיז
 יד ןעגנאגעגכרודא זיא ,םורא ךיז ןעײרד רעלדנעה־עטױלאװ
 טפיוק ״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ, רעד :,דרושב עסיורג

 וטידערק ףיוא רעטײװ

 רעד טימ ןאמ״ םעד ןופ םור םעד ןגארט ןעגנוטײצ ענײז
 ןסיורג א יװ םיא ןרעײפ ,דנאל םעד רעביא ״דראב רעצראװש
 ןיא טלעטשעגנײא וליפא םנגעמראפ ןײז טאה פאװ ,טאירטאפ

 וטריפעגכרוד עגינײז םאד ןוא ראפעג
 רעד טימ ןאמ״ רעד ךיז טביולק טציא טשרע רעבא
 עשילעה סאד םאװ ,ןטיפארפ יד ןדיסאקוצנײא ״דראב רעצראװש
 טכאמעג-ףײר טאה ,ןדנוצעגנא טאה רע םאװ ,האנש ןופ רעײפ



 ש א מ ו ל ש 214

 •־רור סאד טצעזאב ןבאה ןזיוצנארפ יד ,עקאט תמא .םיא ראפ

 ׳עםיג ענײז ןוא ןבורג׳ןליוק ענײז ךיז ןעניפעג םע ואװ ,טיבעג
 ךאנ ,ןבורג-ןליוק ערעדנא ךאנ ךיז ןעניפעג טראד רעבא ,ןעײר
 ײלרעלפ ןופ ןקירבאפ ,ןקירבאפ עשימעכ ,ןעײרעםיג ערעדנא
 -ניא עסיורג יד ראפ ךיז טימ ןלעטש םאװ ,ןקירבאפ ,םירישכמ

 .דנאלשטײד ןופ עירטםוד

 ןענאק ײז ,ןםעפיוא טשינ םנבורג יד ןלעװ ןזיוצנארפ יד
 ,ןעמענוצ סקאק ןצנאג םעד טשינ ,ןבארגםיוא ןליוק עלא טשינ

 ,םעד ןופ וליפא טפלעה ןײק טשינ ,לאטש ןצנאג םעד טשינ

 -ארפ גיצנאװצ עלופ ןײק טשינ ,ןעמוקאב רעירפ ןבאה ײז םאװ

 יד ןעװעטסופ םע ,ןבורג יד ןעײטש רעבא ראפרעד .טנעצ
 םעד ףיוא ןקריװ זומ םאד — טשינ ןריצודארפ ײז ,ןקירבאפ
 ,טציא ...ראפ ךיז טימ ןלעטש ײז סאװ ,סעיצקא יד ןופ םרוק

 ׳נײא ײז טײצ עטסעב יד זיא טציא ,טרעװ ןיא ןלאפ ײז ןעװ
 ,ןרעוו־רעגיאור טעוו טײצ יד ןעוו .סעזרעב יד ףיוא ןפיוקוצ
 -נאדפ טימ גנאג ןיא ןזאל ןענןק רעדיװ ןבורג יד ןעמ טעװ

 ,רעלעירטסודניא עשיזיוצנארפ טימ תופתושב ,לאטיפאק ןשיזיוצ

 א ןלעטשראפ ךיז טימ לאמטסנעד ןלעװ ןקירבאפ יד ,ןבורג יד
 יד זא ,ןדנעװנא ץלא ןעמ ףראדאב טציא .טרעװ ןרעםערג

 ײז ןלאז ,ײז וצ ךיז ןרעמאלק םאװ ,ײז ןציזאב םאװ ןשטנעמ
 םעד בילוצ .ןפיוקראפ ןלעװ ײז ןלאז ,ןפראװסיורא קראמ ןפיוא
 ליװ רענײק סאװ ,טלעג-ריפאפ סאד רעדיװ ןעמ זומ קעװצ

 ...ןבעג טרעװ ןופ ןײש א ,ןעמענ טשינ
 סאד טאה קראמ םעד ןופ טײקגיזןןלטרעוו רעד בילוצ
 עדעי ,ףושיפ ןדעי ,טפארק׳סגנואיצוצ עדעי ןריולראפ טלעג
 .ןשיוטרעביא ןטרעװ עלאער ןלעװ לאז ןעמ רעכלעװ ףיוא ,טרעװ

 יד ןיא ,סטוג-ןוא׳באה רעײז ןיא ךיז ןרעמאלק ןשטנעמ יד
 ןופ יװ קראמ םעד ןופ ןפיולטנא ןוא םעיצקא יד ןיא ,רעזײה
 גנאל-טײצ א ראפ יװ ,ראפרעד ןגראז ןעמ זומ טציא .הפגמ א

 .קראמ םעד וצ ןעיורטוצ םעד ןעניװעג וצ ,קירוצ
 .טנכײצעגםיוא ראפרעד דלאב ךיז טכאמ טײהנגעלעג יד

 ,עטיראק רעד ןיא ןייג טזומעג טאה דגאל ןופ ןבעל םאד

 ׳עג טאה ,״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ רעד״ ,רע םאװ
 טאה טיבעג־רור ןופ גנוצעזאב רעד בילוצ ...םיא ראפ ןטינש
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 ר^פ ןליוק ףיוא רנ?גגוה רעסיורג רעד ןליפ טזאלעג דלאפ ךיז
 עירטםודניא יד .דנאל ןכײר ןופ ןקירבאפ ןוא עירטםודניא רעד
 ןוא ,ןלעטשוצפא ךיז ראפעג ןיא ןעװעג ןיא דנאלשטײד ןופ
 ןיא ןטלאהעג טאה ןעמ עכלעװ) רעטעברא יד ןלאז םעד ךרוד
 ןרעװ (ןענופעג ןבאה ײז פאװ ,גנוגיטפעשאב רעד ךרוד ןאפש

 ךעלרעפעג יוזא זיא טשינראג .םאג רעד ףיוא ןפראװעגםיורא
 ליפוצ יװ ,םעטסיס א ןופ טײקרעכיז ןוא טײקגיאור רעד ראפ
 רעדיװ זיא טציא ...םאג רעד ףיוא ןשטנעמ עגידנעײגגידײל
 וצ ״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ״ רעד ןעגנורפשעגרעטנוא
 טשינ ןיוש סע טאה רע יװ ,ראפעג ןופ דנאל סאד ןטער
 םאװ ,ןטפאשלעזעג־ספיש עטגײװצראפ יד ךרוד .ןוטעג לאמנײא
 רעדעי יװ רעמ דנאטשמיא ןעװעג רע זיא ,טרילארטנאק טאה רע
 עשימײה יד ראפ זײפש־ןליוק עגידנעװטיונ יד ןלעטשוצוצ רענײא
 ךיז טלדנאה םע ,סנבורג״ןליוק עשידנעלסיוא ןופ ןעירטםודניא
 ןעמ זומ ,סנטשרע .טאט רעשיטאירטאפ רעטרעהרעדמוא ןא ןגעװ
 ןריפרעד ,ךײרקנארפ טימ ןביוהעגנא טאה ןעמ סאװ ,ףמאק םעד
 סאװ ,״דנאטשרעדיװ רעװיםאפ״ רעד .עדגע רעכײרגיז א וצ
 רעגיצניװ טשינ ךײר םעד טםאק ןוא דנאל םאד ףיוא-טםערפ
 .םינפוא עלא ףיוא ןרעװ׳ןטלאהעגפיוא זומ ,גירק רענײלק א יװ

 רעד ךרוד ןרעװ׳טגיזאב טנאקעג טשינ טאה סאװ ,ךײרקנארפ
 ־ניא רעשטײד רעד ךרוד ןרעװ־טגיזאב זומ ,דרעװש רעשטײד
 ןוא עטםגידנעװטיונ סאד זיא סאד ןוא ,סנטײװצ .עירטםוד
 עירטםודניא עשטײד יד ןטלאהוצפיוא ןעז ןעמ זומ ,עטםגיטכיװ
 ײקאװאלסאכעשט ןיא ןוא ןליופ ,דנאלגנע ןיא ןליוק ...דנאל ןיא
 טײרג׳ןעײטש ןפיש ענײז .ליװ ןעמ ליפיװ ןעמוקאב ןעמ ןאק
 .סנפאה עשטײד יד וצ ןליוק עשירנעלםיוא יד ןעגנערב וצ
 .עטױלאװ — זיא ךיז טגיטיונ ןעמ ןכלעװ ןיא ,עגיצנײא םאד

 ראפ ,טרעװ א ןלעטשראפ ךיז טימ קראמ רעד ףראד רעבירעד
 .ןבעגקעװא ןליוק ערעײז ןלעװ ןלאז רעדנעלםיוא יד רעכלעװ
 •יליבאטפ א ןיא טפיוקעג ןרעװ םאװ ,ןליוק זא ,ךיז טײטשראפ

 לופטרעװ ראפ ןרעװ׳טפיוקראפ ךיוא ןזומ ,עטױלאװ רעטריז
 דלאג עלעסיב םאד קנאבסכײר יד טלאה רעדיװ םאװ וצ .טלעג
 ראפ ןבעגוצפא ךײרקנארפ סע ידפ רשפא ?סרעלעק עריא ןיא
 ,ןרעװ־טרעצעגפיוא זומ דלאג עשטײד םאד״ ? תוקזיה׳המחלמ
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 לאז םײה רעשטײד רעד ןיא רעײפ םאד זא ,ןטלאהזצבא ידפ
 ןכײרטסײג ןײז ןיא טקירדעגסיוא ךיז טגןה םע יװ) ״!ןעגערב
 ־נעדאב ר״ד טסיפיצאפ רעד יװ רערעדנא ןײק טשינ לקיטרא
 ןבאה יװ ,יוזא ןיוש טבײרש רעמײהגעדאב ר״ד זא .(רעמײה
 ןכאנ טציא טצנאט ץלא :ןבײרש טלאזעג ערעדנא יד ןיוש
 ״דראב רעצראװש רעד טימ ןאמ״ רעד סאװ ,לפײפ ןופ טקאט
 עלא רעביא טםערט־םגנוטײצ ןײז ראנ טשינ .ײז ראפ טליפש
 ןיא ״זאיציפא״ רעד זיולב ראג טשינ ,דנאלשטײד ןופ טעטש
 ךיוא ראנ ,ןרוטנעגא־סעײנ ענײז ראנ טשינ ,טאטשטפיוה רעד
 וצ ףיורא זיב ןא ןטארקאמעד־לאיצאס יד ןופ עסערפ עצנאג יד
 יד ןטלאהוצפיוא — דנאב ןײא ןיא ײרטעג ןעײטש עטכער יד
 •אב רעטעברא ןשטײד םעד ןפאש וצ ןוא עירטםודניא עשטײד

 .גנוגיטפעש

 ־סכײר רעד ןיא דלאג סאד ןעװ ,ןײז טעװ םאװ רעבא״
 אזא ךיז ןעמ טלעטש יצ ,רעבא — ?ןגידנע ךיז טעװ קנאב
 וצ עיצינומא טלעג ןטצעל ןראפ ףראדאב ןעמ ןעװ ,עגארפ
 עדעי ןוא ,המחלמ ןריפ רימ ?המחלמ ןופ טײצ א ןיא ןפיוק
 ,״עטרעב״ א זיא ,גנאג ןיא ןטלאהעג טרעװ םאװ ,קירבאפ עשטײד

 ״...ןזיוצנארפ יד ןגעג טצמראה רעםיורג א
 ־אירטאפ א ןיוש קראמ םעד וצ ןעיורטוצ רעד זיא טציא
 ־נוטײצ עלא ןיא .ךײרקנארפ ןגעג לטימ־ספמאק א ,הװצמ עשיט
 ,טגידערפעג ןכריק עלא ןיא ,ןבירשעג םעד ןגעװ טרעװ ןעג

 ־ראב ,ןטפעשעג ,ןעגאראטסער ןיא ,רעטרע עכעלטנפע עלא ןיא
 םעד ראנ ,עטױלאװ ערעדנא ןײק רעמ טשינ ןעמ טמענ ןלעד
 ןטאקאלפ עשיטאירטאפ — רעטרע עכעלטנפע עלא ןיא .קראמ

 ״וגנורעװ עשטײד ,דנאל םעשטײד״ :ךורפש םעד טימ
 ןא ןבעל טשינ ןאק סאװ ,שינעפעשאב אזא זיא שטנעמ רעד
 ךאנ ןבאה עלא ןכלעװ וצ ,ריפאפ לקיטש עגיצומש םאד :טאג א
 גנוטכאראפ טימ םע טאה ןעמ סאװ ,טרעקעג ןקור םעד ןטכענ
 ־אב תובישח ןײז רעדיװ טציא טאה ,ןפראװעג טנאה רעד ןופ
 ןוא ןראװעג־טצעזעגפיורא ןארט םעד ףיוא רעדיװ זיא ,ןעמוק
 ,קראמ רעד .טנידעג וצרעד טםול ןוא רעפײא טימ ןבאה ןשטנעמ

 דע זא ,ןגיטכענוצרעביא טאהעג־ארומ רעירפ טאה ןעמ ןכלעװ טימ
 םאװ ,קראמ רעד ,ןרילראפ טרעװ ןײז טכאנ רעביא טשינ לאז
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 ראנ ךיז טאה םע םאװ ,גנידלא ראפ טשיוטעגסיוא םיא ט^זו ןעמ
 טאה ןעמ שטאכ ״לגעג עטלא ףיוא ,סעטאמש ףיוא — טז^לעג
 לאז סאװ ,ןײז סעפע לאז םע יבא ,ײז ןיא טגיטיונעג טשינ ךיז
 א ןעמוק^ב רעדיװ טאה קראמ רעגיזאדרעד — טרעװ א ןבןןה
 טגארט םע רעפיצ א ראפ םאװ ,קוליח רעד זיא סאװ ,תובישח
 ןטנזיוט ןעצ וליפא יצ ,טנזיוט יצ ,סנײא יצ ;לריפאפ סאד
 עכעלשטנעמ ןטםעמ וצ רעכלעװ טימ ,םזןמ א אד זיא סע יבא
 ןוא טעברא ןגעװ וצ םאװ טימ ,גאװ א ^ד זיא סע ,דנעגי,ט
 טרעבלא רעסאלש רעד טשינ ןיוש ךיז טניגראפ פע .טסנידראפ
 בילוצ ןעקנירט וצ קנעש ןיא רעיב לעפוק ןטײװצ א רעניפש
 פעד דאפ ןיוש םע רע טעװ ןגראמ זא ,אדומ רעגידרעירפ רעד
 ״אפ םאד פא רע טדאפש ןגינעגראפ טימ .ןגירק טשינ טלעג
 לעפוק א ןופ טרעװ םעד ראפ ךיז טימ טלעטש ם§װ ,לריפ
 טקעטשראפ טײקמאזגראז טימ ...טיונ ןופ העש א ףיוא ,רעיב
 ריא ןיא לריפאפ עטנידראפ םאד םאג רעד ןיא לדײמ סאד
 ןײן וצ טײקמורפ רעזעיגילער טימ םע טגארט רחום רעד .קאז
 — .ץראה ןופ טנעאנ רעד ןיא סע טלאהאב ןעמ .לטםעק־קנאב

 ,טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא גנוגיאוראב א ןוא גנװײלרעד א

 ןקעװצ סנעמעװ ראפ ,ןעניד וצ ןעמעװ ,טאג א אד זיא סע
 ןוא ףוג םעד דאפ זײרפ א ,ןרטפ וצ תוחוכ יד ךיז טניול סע

 ...המשנ רעד ראפ

 ־עג ןטסרעממא טאה קראמ רעטגיטפערקעג רעד ןעמעװ וצ
 ״לטימ םעד וצ ןעװעג םע זיא ,גנוזײלרעד ןוא ףליה טכארב
 עטלמאזעגנא ןופ טבעלעג טאה סאװ ,דנאטשלטימ רעד .דנאטש
 ,רעצעלפ ,רעזײה טלעטשעגראפ ךיז טימ ןבאה עכלעװ ,סנגעמראפ

 טלעק ןופ ,ןרעגנוהראפ וצ ןבילקעגסיוא רעביל ןבאה ,סעיצקא
 רעדײא ,ןעמײה עטצײהעגמוא ערעײז ןיא ןרעװ וצ ןריורפראפ
 ןופ לאװק רעגיצנײא רעד זיא סאװ ,ןטרעװ יד ןשיוטוצרעביא
 ןרעכיזראפ טשינ ײז ןאק םאװ ,קראמ א ףױא ,הנױח רעײז
 טאה קראמ דעד ןעװ ,רעבא טציא ...גאטימ עגידנגרזןמ םאד
 •ראפ ךיז ײז ןבאה ,טרעװ עסיװעג א ךיז טימ טלעטשעגראפ

 ןאק סאװ ,םעפע ףיוא ןלאטיפאק עטיוט ערעײז ןשיוט וצ ןעניג
 ״עג םע ײז ןבאה ןטשרע םוצ .גנוצײה ןוא ןםע ןפאשראפ ײז
 ׳עגסואורפ א ,גידנטראװפ.א ,גיטכיזראפ ,ןעױרטוצמוא טימ ןומ



 ש א ם ו ל ש 218

 ןײז ןיא ןא־טלאה קראמ דעד זא ,ןעזעג ןבאה ײז ןעװ ״,ןוט
 ״טלעג״ טאג^ רעטלא רעד טאה ,ךאנ טגײטש רע—הפרדא ,טרעװ
 .שטנעמ םעד רעביא הלשממ עצגאג ןײז ןגירקעגקירוצ רעדיװ

 יד ןיא יװ ,םיא רעביא ןגאלשעג ןוא ןםירעג ךיז טז^ה ןעמ
 םנעמעװ ײב ,טלעג םוצ ןעיורטראפ טימ .ןטײצ עטוג עטלא
 ײז ןבאה ,ןראי עטוג יד ןיא טמיראװעג ךיז ןבאה ײז רעײפ
 תורצוא עטקעטשראפ יד ןשינעגראבראפ ערעײז ןופ ןבזןרגעגםיוא
 <יװ ןיוש זיא ץלא .ןפיוקראפ וצ ןײרא םאג ןיא ןגארטעג ןוא
 *ראק עשירעמאפ עשירפ ןופ ,טלעג ראפ ןגירק וצ ןעװעג רעד

 ...רעבײװ וצ זיב ,עניראגראם ,לפאט
 ןלאעד רעײז ןריולראפ טאהעג ןבאה םאװ ,רעזײה יד
 רעמ טשינ ןבאה םיתבה־לעב ערעײז םאװ ,םעד ךרוד ,טרעװ
 טאה טלעג םאד ןעװ ,טציא ןענעז ,ײז רעביא ןגאז וצ טאהעג
 יד ןיא ןראװעג־ןטאבעגנא ,טרעװ ןום ןײש םעד ןגירקעגקירוצ
 טלאװ םע יװ ,ןזײרפ ראפ ןראװעג׳ןטאבעגנא ןענעז ײז .םעגנעמ
 טימ ןבאה םאװ ,ןטקעיבן^ ןגעװ טלדנאהעג ןעװעג טשינ ךיז
 םןזװ ,דלאג ןיא ןענאילימ^ ןופ םנגעמראפ א טלעטשעגראפ ךיז
 ׳נימ יװ ראנ ,טבעלעג ןבאה תוחפשמ םאװ ןופ ,טלמאזעג ןבאה תורוד
 גנאל טשינ ךיז טניול םע עכלעװ ףיוא ,םיצפח עגיטרעװרעד
 עלאןבילקראפ ךיז ןבאה טלעװ רעצנאג רעד ןופ ...ןלעטשוצפא
 ףיוא .ןילרעב ןיא רעזײה ןפיוקוצפיוא ןטנעמעלע עכעלגעמ
 ןופ ,ןשטנעמ ײלדעלא ןעז טנאקעג ןעמ טאה םאדנעטשריפרוק
 טימ םיריוטקאד ,םרעגניז ענעזעװעג — םעיםעפזזרפ ענעדישרןןפ
 יד ןגײלנײא^^טלאװעג ןבאה עכלעװ ,םינתח ,קיטקארפ ןא ןוא
 ׳עגםיורא יד טקוקאב ןבאה עכלעװ — ,טנעה עטוג ןיא םינדנ

 .ןפיוקראפ וצ רעזײה עטלעטש
 ׳אר^ רעד ףיוא ״ןיטםוגיוא ןביל םײב״ זיוה׳עפאק םאד
 ךיז טאה םע .ןעװעג־טבעלאב רעײז טציא זיא עםארטש׳ןעיג
 ׳עצ םעד טימ ןאמ רעד .קאטשגיב א ןיא יװ טראד טעיארעג
 ײב ןםעזעג ץלא זיא ץײרק םענרעזײא ןוא םינפ םענעטינש
 טימ יודפ עשילאטנעירא עקיד יד שיט ןטײװצ םײב ,שיט ןײז

 .ךעלטעראגיצ עניד ןוא שאטטנאה רעםיורג רעד

 ןטימ לדײ רענאיצילאג םאד טפור — ...ןאפ רעה —
 .עלעקעטש
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 ךימ טרעװד^פ םיא ךיא באה לאמ ליפיװ ןטכולפראפ —
 .ריציפא רענעזעװעג רעד טגאז — וןעמאנ םײב ןפור וצ

 ןהיא ךיא נאה סאװ ,פק^מ ןאפ רעה ...ןגעװטענײמ —
 .יאמ זיפ םנטםכעה ,לירפא זיכ — ?טגאזעג

 זסע יז ןסיװ ןענאװנופ —
 טפיוק סעגיטס ?ןםיװ טשינ םאד ןעמ לאז יוזא יװ —

 ...!?ןםיװ טשינ םע ןעמ לאז ,לםקעװ ףיוא ןילרעב
 ...ךעלדנעטשראפטסבלעז ,שטײד !קאינאק א ,רענלעק —
 ־רעזײא םעד טימ ןאמ רעד טאה — .״וםעניטם ,ךאה —

 .ןעקנורטעג ץײרק םענ



 ךיז טריזיולפא ןילרעב ןיןא

 •עג טןןןה ןילרעב .גירק ןכןןנ ןופ ןילרעפ סאד זיא סע
 רעשיטעטש־סיורג ןיא ןבײלב וצ גילעטשרצטניה טשינ טבערטש
 .טלעװ רעד ןופ סעילאיארטעמ צרעדנא יד ןופ גנוגעױאב

 ןגאיוצרעביא ציציבמא יד טאחעג ןילרעב טאה טפיוהרעביא
 טייקנסאלעגסיוא ןוא ץנאגעלע ריא טימ ,ןבעל־טכאנ ריא טימ
 •רעביא ״ןשטײד יד זא ,ןסײהעג טאה סצ .זיראפ-ןילאוױר ריא

 ־כעלגעװאב יד ןעניװעגקירוצ ןפראדאב ,םעקשטײד יד טפיוה
 ,טײקגידניז יד וליפא ,טײקכעלטימעג צכעלשטנעמ יד ,טײק

 ײז מאה םישזער רצשימלעהליװ רעפײטש רעד ןכלעװ ןופ
 ןעיורפ רענילרעב יד לאמןןטימ ןבאה ךעלקריװ ןוא ...טביוראב
 םעד ןיא טעשעג ץלא יװ) עדנאמאק ףיוא יװ ,ךעלדײמ ןוא

 ׳אבמוא ןוא עטרעפמולעגמוא ,צפײטש ערעייז ןריולראפ ,(דגאל
 ■לבצמ יװ ןצזםיוא טכאמעג ײז טאה סאװ ,ןרוגיפ עכעלגעװ
 •ראפ טאה םאװ ,טײקשיטסאלע ןא ןעמונעגנא ןוא ,רעקיטש

 ןיא טכירעגמוא יוזא טעשעג ץלא יװ ,ןקארשעג ןוא טרעדגואװ
 ןריולראפ ײז ןבאה טכאנרעביא ...ײז ןענאק ץלא ...דנאל םצד
 ץראה סאד טאה רענילרעב יד ײב .םטעפ ענעםקאװעגנא םאד
 ענײש יד ןוא ןרוגיפ עניד יד ןעעז וצ תחנ ראפ ןלאװקעג
 •עגנא ןבאה ןעלדײמ ןוא ןעיורפ ערעײז םאװ ,םיפ עטקאטעג
 •ןבירטעגרעביא ןוא עגנע ,עלאמש יד ןופ ןזײװאוצםיורא ןביוה

 ,עד^מ רעד ןיא ןײרא לאמטסנעד ןענעז םאװ ,רצדײלק עצרוק
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 טרפ םעד ןיא ךיוא ,םעלןן ןיא יװ ,ןבאה רענילרעב יד סאװ
 ■■עג׳טצײלסראפ זיא טאטש יד .ןגײטשרעביא זיראפ מלאװעג
 ״רןןפ רעײז ןענעז עכלעװ ,רעזײה״עפאק עטנאגעלע טימ ןראװ
 ־׳טעטכירעגנײא גנוטאטשםיוא ןיא יים ,םיור ןיא ײם שירעדנעװש
 ןלאקאל-ץנאט .ץנאגעלע רענעפירטעגרעביא ןא טימ ןעװעג
 .ליטס ןשילאטנעירא ןטײװ ןיא ןוא ןטנעאנ ןיא טעטכירעגנײא

 ־אטםער עשינןןפאי ןוא עשידניא ,עשיזעניכ ןעװעג ןענעז סע
 ןמלאהעג ,ןעלפמעט׳אדוב ןופ ליטם ןיא רעזײה-עפאק ,ןענאר
 עלופשינמײהעג טימ ,גנוטכיולאב רעטפאהלפענ ,רעטפמעדעג ןיא
 •נײא ,ךיורײװ טימ ןעװעג-טנקלאװראפ ןענעז ס§װ ,ךעלעקניװ

 עזעיגילער עשילרעמםיוא ײז ןיא ןטכירוצפא יװ ,טגדראעג
 ךעלבימש״תודיחי ןוא ךעלעקניװ עטרעײלשראפ יד ...ןלאוטיר
 •םעביל ראפ זיולב ראנ משינ ןעואװעדנאר ראפ טנידעג ןבאה
 ״עטוילאװ ,ןטנאלוקעפש ,םרעביש ראפ ךיוא ר§ג ,ךעלראפ
 רעשילאטנעירא ןיא טגיטיונעג ךיז ןבאה עכלעװ ,רעלדנעה
 •עביש ערעײז ןופ תודע ןא ןײז לאז אדוב זא ,ערעפםאמטןן

 ׳עגיא טראװנגעג ןײז ןיא ןבאה ײז סאװ ,ןטפעשעג עשיר
 טײרדעג ךיז ןבאה ןעניושראפ עגיטכעדראפ ײלרעלכ ...ןסאלש
 ףיוא ״תונברק ףיוא טרעיולעג ןבאה םאװ ,סאלאגישז זײז ןיא
 ןראלאד טימ סנירענאקירעמא״דיז רעדא ״דראנ עכײר עטלא
 עצראװש טימ ןעגנױ״רעגענ ענײש עשינאקירפא ...סעזעפ ןוא
 ...ןײצ עסײװ עגידנעשטשילב טימ ,ןגיוא עגיצנאלג ןוא רעמינפ

 •סיוא ,ןעמױטםאק־יאב־װאק ןיא םרעצנעט־אגנאט עשינאיליזארב

 •לדא עמירא ...םיבנג^לעטאה עטעװעטנארפעגםיוא ןוא עטריצעג

 קילבופער עטכולפראפ יד םאװ ,ןריציפא ענעזעװעג ,ןעגנױ
 ,ןכארבעצ ערעיראק רעײז ,ןפראװעגפארא טםגיד ןופ ײז טאה
 לוטיט״לדא ןוא טנגױ רעײז טײהנגעלעג א ףיוא טראװעג ןבאה
 טײלעגנױ עטכײלבעגסיוא ...ןטיבוצנא ןירעגאיליזארב רעכײר א
 יד טמולחראפ טקוקעג ןבאה עכלעװ ,ןרעינאמ עשלדײמ טימ
 עגנאל טימ ןעמאד עשיגאמעד ...ןײרא ןגיוא יד ןיא רענעמ
 ענעגיוצעגםיוא ,ןעמערב עטפוצעגםיוא ,ןציפש״לגענ עטריקינאמ
 ,ךעלעקניװ יד ןיא טמאזנײאראפ ןםעזעג ןענעז ,ןגיוא עשיטפיגע

 ,ךעלטעראגיצ עניד טרעכיורעג ,סנקלאװ״ךיורײװ ןיא טליהעגנײא
 רענעמ יד טנדאלעגנײא ןבאה ןוא טנעה יד ןיא ןטורציפש טימ
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 וצ טגינײפעג ײז ךרוד ן־ופ ןגינעגראפ ןספאהלפײװצ םעד יוצ
 ־אלא טימ סגניקאמם עשירוחב ןיא ךעלדײמ ערעדנא ...ןרעװ
 רעד ...ןלעפעג וצ רעבײװ יד טכוזעג ןבאה ןטינשיןאסראג
 ־טײג םאװ ,ןעמופראפ עקיד טימ טרעפעפאב ,קנאטשעג׳רעפײל
 ןיא טכידעג ךיז טגײל ,רעבייל ןוא רצליימ ערעײז ןופ ףיוא
 ־ןטעראגיצ ןוא קנאטשעג־בײל ,ךיורייװ ןופ טייקטכידעג ןיא .ללח
 •זאשזד רעליטש רעד ןופ ןאט םוצ טריפעגסיוא ןרעװ ךיור

 ןבלעזמעד ךרוד לאמטפא ,ץנעט־םטכעלשעג עמאזגנגןל ,קיזומ
 ןרעדןןמ רעײז טנײה זיא סאד ...ךעלנעמ ײם ,ךעלבײװ ײס ,ןימ
 ־רעב ןיא טליג ,״טגאלנארעפ״ וצרעד טשינ רעװ זיא םיוק ןוא

 ...םענענאטשעגקירוצ א ראפ ןרעװ וצ טנכערראפ ןיל
 טרעװ ןלאז־ץנאט ןיא ,ןלאקןןל־טכאנ ןיא רןןנ טשינ ןוא
 םרעטאעט יד ןיא ךיוא ראנ ,ןבירטעג ןבעל עשימודס םאד

 סעניב עטםנעעזעגנא יד ןופ רענײא ףיוא .ןזיװעג סע טרעוו
 ,ראטיוא ןגיראה־דנאלב ,ןשירא-־ןײר א ןופ קיטש א טציא טײג

 עשידײ ןיא טײקכעלנעזרעפ עטגײלעגנא ןא רעייז םעד ךרוד)
 ןראטקאדער ןוא ןראטקעריד־רעטאעט עשידײ ךרוד ןוא רעזײה
 •אב טרעװ קיטש םעד ןיא .(טרישזעטארפ רעפײא םיורג טימ

 רעטומ ןשיװצ טכוזרעפײא ןא ןופ ״םעלבארפ, םאד טלדנאה
 ראנ ,ןאמרעגנױ ןדמערפ א ןגעװ הלילח טשינ ,רעטכאט ןוא
 •עירטסודניא עדובפב עקיד ...רעדורב ןוא ןוז םענעגײא םעד וצ

 רעבייװ ערעייז ןעגנערב םיריוטקזזד ,ןטאקאװדא ,םירחוס ,רעל
 יאב טרעװ קיטש סאד .ןײרא רעטאעט ןיא טימ רעטכעט ןוא

 ־יטירק־רעטאעט יד ןופ טסנרע ןכעלנײװעגרעסיוא טימ טלדנאה
 ־םופידע ןופ טקנופדנאטש ןופ ,ןעגנוטײצ עםיורג יד ןיא רעק
 רעבירעד ןרעװ םעיצקעל .עיראעט רעשידיורס ןוא םקעלפמאק
 םעד רעביא ןריטוקסיד רעטכעט יד טימ םרעטומ יד ,ןטלאהעג
 טריטוקסיד ןעמ יװ ,רעדורב םוצ טכוזרעםייא ןופ םעלבארפ
 •עדנואװאב א טימ ןלאם עשיטםארד רעמ ןוא ערעדנא רעביא

 עטריקםאממוא יד .טייקטרינעשזמוא ןוא טײקנפא רעטרעוו־סגנור
 יוזא טײג ,טנעקאב ךיז טאה ןעמ רעכלעװ וצ ,״טײקכעלכאז,

 סאװ ,ראסעפארפ א ןענופעג וליפא ךיז טאה םע זא ,טײװ
 וצ טאה רע .עיגאלאוםקעס ןגעװ ערעל עײנ א טקעדטנא טאה
 •םיוא ןענעז םע ןכלעװ ןיא ,םואעזומ א ןפאשעג קעװצ םעד
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 ,ןטקעיפ]^ צטסשילרעטסיוא ןוא עטסטנאםערעטניא יד סלעטשעג

 סאװ ,ןזײװאב עכעלכןןז יד .ןינע םעד טימ ןוט וצ ןפאה סאװ
 ןוא רעקלצס ,םעיצאנ עלא םורא׳ןעמענ ,ןזיװעג טראד ןרעװ
 םואעזומ ןיא ןיוש זיא טײקטנרעלעג רעשטײד טימ ןוא ,ןםאר
 ־עיצעפס .טקעיפא םעד טימ ןוט וצ טאה סאװ ץלא ןעמונעגנײרא
 עװימימירפ יד ןראװעג-ןעקנאשעג זיא טײקמאזקרעמפיוא על
 ןיא לאמ ײװצ טלאה ראםעפארפ רעטרעעג רעד ...רעקלעפ
 ־ײא םוצ ןעגנוגײנ עלעוסקעס יד רעביא םעיצקעל ךאװ רעד
 ןרעװ ןעגגוכוזרעטנוא .על8 ראפ גנאגנײרא רעײרם .ןימ םענעג
 יד טיול טלײטעגםיוא ןרעװ תוצע ןוא טרא ןפיוא טריפעגםיוא
 םענעגײא וצ ךיז ןזײװאפ סאװ ,ןעמאטפמיס ןוא ןעגנוגיינ
 -עג םעלפארפ סאד טרעװ טײקטנרעלעג רעשטײד טימ ןימ

 •סירעטקאראכ יוזא זיא סאװ ,טסנרע םענעי טימ ןוא טרידוטש

 טימ טײלגאפ ןרעװ םעיצקעל יד ...טםײג ןשטײד ןראפ שיט
 ןרעװ ײז יצ ,טשינ םײװ ךיא םאװ ,ןעגנוטכיולאפ עדנסאפ יד
 ■ירעפםקע טימ רעד§ םעיצארטםוליא עטיוט טימ טצונאפ ראנ
 ־יטסניא־סקעס רעד ...טרא ןפיוא טריפעגסיוא ןרעװ םאװ ,ןטנעמ
 -דײמ עגנױ ןופ טפיוהרעביא ,טכוזאב טוג רעײז מרעװ טוט

 ...דגײרפ ערעײז טימ ןעמוק וצ טשינ ךיז ןרינעשז עכלעװ ,ךעל
 טימ ,סרעטומ ערעײז ןופ גנוטײלגאב ןיא וליפא לאמלײט
 רעגעי טימ םעלפארפ םעד רעביא טריטוקםיד ןעמ עכלעװ
 ־וצ־טאג ,ןענעז רימ רעכלעװ וצ ,״טײקכעלכצז״ ןוא טײהײרפ

 ...המחלמ רעד ךאג ןעגנאגרעד ,ןעקנאד

 .ןפעל׳טכאנ ריא טימ ןעמונעגרעביא ךיז טאה ןילרעב ןוא
 -נאװער טלאװעג ךיז טלןןװ ןילרעב יװ ,ןעזעגםיוא טאה סע

 רעד ראפ זיראפ ןילאװיר ריא ןגעג טיפעג טעד ףיוא ןרישז
 ןדעי ןא ,טלאהקירוצ ןדעי ןא ,...המחלמ רענעריולראם
 ■טכאנ יד ןיא ןענעז טײקגיטכראפסט^ג רעדעי ןא ,ליפעג-השופ
 ,ײרפ-ןוא-קנארפ ,ןראװעג׳ןבירטעג דניז עשימודם ןלאקאל
 ןײז טכיזניה רעד ןיא טאה םאװ ,ץעזעג ןופ ץוש םעד רעטגוא
 ׳טכאנ ס^ד .ןזיװעגסיורא טסײג ןלארעפיל ,ןשיטארקאמעד ןצנאג
 ־טעדלודעג טכאמ רעטעטיראטיוא רעד ןופ ראנ טשינ זיא ןבעל
 ■עג זיא םע ,טרישזארוק ןראװעג ןג§ז ןאק ןעמ ראנ ,ןראװעג
 רעד ןופ טרישזעטארפ ,עםערפ רעד ךרוד טציטשרעטנוא ןראװ
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 ׳^טכאנ סאד טאה ןעמ .טגןט עשיטןןירטאפ םלא טפאשלעזעג
 יוט ן־וא רעקראפ-ןדמערפ ןראפ גגואיצזוצ סלא טכארטאב ןנעל
 זצ זיראפ ץשירענגעג ןופ טלאװעג טאה ןעמ םאװ ,קיטסיר

 ...ןעקנעלפא ךיז

 •ת עגילײצמוא טימ ןראװעג־טציילפראפ זיא טאטש יד

 -ןײלק ײלרעלפ ןוא ןריטקארט עשיזאקװאק ,ןענאראטסער עשים

 -ימע רעשיםור רעד ןופ םארטש רעד סאװ ,ןקאבאק עשיםור
 ■עג-טריװרעס ןענעז םע .ךיז טימ טכארבעגטימ טאה עיצארג
 ׳לפײװצ ןוא אקדאװ ,םילכאמ עשיםור עלעיצעפס ײז ןיא ןראװ
 ״ןצנירפ״ ,״ןטשריפ מ ♦♦♦ ןרילאק עלא ןיא ראיװאק רעטפאה
 טריװרעם ןזיפש ףיוא ןעמראפינוא עשיזאקװאק ןיא ןבאה
 סאװ ,קיזומ-ןראטיג ןופ טײלגאב םוצ .סעלעביצ טימ קילשאש
 עשיסור ,״ןענאראב-רענײגיצ״ ןופ ןרןןװעג-טריפעגסיוא זיא
 •אל רעדעי .ץנעט עשיסור טצנאטעג ןבאה ״סניפערג״ טימ ״ןזאינק.

 א — בײװםבײק סעדעי ,״ןאראב״ א ןטסגיצניװ םוצ ןיא יאק
 עכלעװ ,רעטםנעפ־ןוא-ריט עשיקאבאק ךרוד ...״ןיםעצנירפ״
 עטרילאק ענעדישראפ טימ םיורא סאג רעד וצ ןטכיולאב ןענעז
 ,עינראשט ישטא״ ;סאג רעד ףיוא םיורא-טגנירד םענרעטמאל
 ,טאלאם ןשיםור ןופ קנאטשעג ןטימ ןעמאזוצ ,״עישטוגשז ישטא

 ...שטשראב םענענאטשעגרעביא ןוא אקדאװ

 וצ ןא ןיוש טבײה טפאשלעזעג רעוױזולקסקע רעד ןיא
 ןענעז ןלאקאל-ץנאט עגיטראםיורג יד .ליטס-דעגענ רעד ןשרעה
 ןיא םעקלאיל-רעגענ ,סעקסאמ-רעגענ עדנקערש טימ טריצעגםיוא
 יד .סעזאפ עגידנעטשנא רעײז טשינ לאמטפא ,ענעדישראפ
 -ענ ןוא םאלאגישז־רעגענ ,םידנעד-רעגענ ןופ טײטשאב קיזומ

 ,ראה עטבלחאב עגיצנאלג טימ ,רעקעב ןיפעזאשז אלא םנירעג
 יד ראפ גיפיולראפ ךאנ זיא םאד ראנ .םנירעצנעטראפ סלא

 / טלאה עדאמ יד .עיטארקאטםירא רעד ראפ ,עטלײװרעדםיוא

 :ליטס רעשיסור רעד טציא טשרעה לײװרעד ,ןגײטש ןיא טשרע
 -ןלאשזנ־ק עשיקאזאק ןוא עשיזאקװאק ,ראכ ,טעלאב רעשיםור
 -אל עשיסור יד ןיא ןענעז ץנעט ערעדנא ךיוא רעבא ...ץנעט

 -רעביא טײקיור ןיא ,עטכאמעגכאג ,ןראװעג-טריפעגסיוא ןלאק
 עשילאטנעירא ,ןעגנולעטשראפ-ןשאפא עשיזיוצנארפ ענעבירטעג
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 גזזעיגילער עשיאװאה ,תחדק־ןעגנ^לש עשידניא ,ןפמערק־ךיוב
 ...ןרעפיצ״טנעה

 רעד סנטםײמ ,גנורעקלעפאב יד זיא טײז ןײא ןופ ןעװ
 ראפ ןעמײה עטלאק ערעײז ןיא ןעגנאגעגפיוא ,דנאטשלטימ
 עכלעװ ,רעטעברא יד ןוא עטלעטשעגנא ענײלק יד ,רעגנוה
 טאה עיצאלפניאיײד סאװ ,רוטקנױנאק רעטוג רעד בילוצ ןבאה
 -ראפ ערעײז ראפ רעבא ,גנוגיטפעשאב טאהעג נזי ,ןפאשעג

 טימ ןלופגא רעכײב ערעײז םיוק טנאקעג ײז ןבאה ןטסגיד
 ןופ טאה - ,תולבנ ^יטניה ןוא סטעפ םענעגעלראפ ןטכעלש
 ןופ לײט רעסיורג א ס^ד ןוא - לײט א טײז רעטײװצ רעד
 רעד ףיוא ןטפעשעג טכאמעג טןןה סאװ ,גנורעקלעפאב רעד
 םאד .גאטליואװ ןיא ןוא םולפרעביא ןיא טבעלעג - ,עיצאלפניא
 ׳מיא ןיא סע ז8 ,ןעיורטוצ ןדעי ןריולראפ ט^העג טאה טלעג
 ןבאה םעד ךרוד ,גאט ןגידנעגר^מ טעד ןגראזרנןפ וצ דנאטש
 •עגסיוא טײקטכײל ןוא גנוצעשגגירג עזא טימ ןשטנעמ יד םע

 םעד וצ גנוטכ^ראפ עצנ^ג יד טימרעד ןטלאװ ײז יװ ,ןבעג
 ־עגסיוא סע טאה ןעמ ...ןקירדסיוא טלאװעג טאג םענעלאפעג
 ׳■ײװגגאל ראפ לאמטפא ,טונימ רעד ןופ גאטליואװ ןראפ ןבעג
 ...ןײלא טלעג ןיא ליפעג־המקג םיוא רעבא סלײטנטםרעמ ,טײקגיל
 ןעמענוצמורא ןביוהעגנזז ןשטנעמ יד ל^מטסנעד טאה םע
 טאה תעגושמ םאד .ןצנאט ןופ תעגושמ םאד םמערןן ענײז טיט
 ,טאטש רעד רעביא טײרפשראפ הפגמ עדנקעטשנא ןא יװ ךיז

 טקעטשעגנא ,ןעמײה עלא ןוא רעזײה עלא ןיא ןעגגורדעגנײרא
 ,טכעלשעג ןשיװצ קוליח ןײק טכאמעג טשינ ,טלא ןוא גנוי
 ןופ יצ ,גאטליואװ ןופ יצ ,ךײר יצ םירא ,דנאטש ,רעטלע
 ןײז טימ טלאװ םואעפרא יװ ...טצנאטעג טאה ץלא — ןגר^ז

 ןילרעב—םונהיג ןופ ןטפולרעד רעביא טײלפ רעטפושיפראפ
 וצ דאהאראק א ןיא ןשטנעמ יד ןעגנואװצעג ןוא ...טליפשעג
 ענײז ןופ - םטיר ןא ראג רעדא-םטיר םעד ך^נ ךיז ןעײרד

 ־ראפ ןשטנעמ יד יוזא טןזה תעגושמ־ץנאט סאד .דענעט׳ןטײלפ
 עלא ראפ האופר א סלא טכארטאב םע טאה ןעמ זא ,טפאכ
 ־תמגע וטסאה :ןצנאט ןבירשראפ ןבאה םיריוטקאד יד .קנערק
 ןא ,דראמטסבלעז ראפ טסײטש ,גנורעטישרעד־ןװרענ א ,שפנ
 !טצנאט — לאפרעביא־רעטלע ןא ,םזיטאמװער ,גנוגיטעפרעביא

 .15 /טגתגפא םײב םולש
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 סאד ןצונ וצ ןציוהעגנא ןעמ טאה ףלייד רעגיטסײג ראפ וליפ*
 ,תורצ יד ןסעגראפ וצ ,הרוחש-הרמ יד ןגאלשוצםיורא גןצנאט
 ןײד קירוצ ןיפעג — ןראװעג־ײרטמוא ריד זיא בײװ םאד

 יד :טעדלודעג סע טאה וליפא עכריק יד .ןצנאט ןיא קילג
 טלאװעג ןבאה עכלעװ ,דעמםירפ־ןכריק עטרעלקעגפיוא ״ענרעדאמ
 ןעמונעגנײרא ןכאה ,טײצ רעד ןופ טםײג םעד טימ ןײגטימ
 רעד ןפלעה וצ ידפ ,ךריק רעד ןופ טסניד ןיא ץנאט םעד
 טרידנעמאקער ,ןזײרק־ץנאט טנדראעגגײא ןפאה ײז .עיגילער
 ,ןעקנאדעג עגידהרוחש-הרמ יד ןופ גנואײרטשעצ סלא ץנאט םעד
 טאה ןא״ןגראמירפ ןופ ...דניז וצ ןריפ ,טםואװאב יװ ,עכלעװ
 טזאלעגקעװא ליפש ןיא ןענאפאמארג יד ןעמײה יד ןיא ןעמ
 םעמאשזדיפ ןיא םענארטאמ עטלא ,רענעמ עגידובפב ןוא
 /ןעמוק וצ ןביוהעגנא עדאמ רעד ןיא לאמטסנעד ןבאה ײז)
 ־עגנוה עטלאק ערעײז ןיא ענעסעזאב יװ טײרדעג ךיז ןבאה
 ■זאשזד עשיניטנעגרא ,סעידאלעמ־רעגענ יד ךאנ ןבוטש עגיר
 ־ץנאט יד ןיא טצנאטעג ןעמ טאה ןטםרעממא ראנ .ןוױטאמ
 ־אװש יװ ןעמוקעגפיוא ןוא טלמיװעג ןבאה עכלעװ ,ןלאקאל
 ־םיוא ןגארטעג ןבאה ןלאקאל״ץגאט יד ...ןגער א ךאנ ןעמ
 רענירג״ :תוער־תױח ןוא םירעװ ײלרעלפ ןופ ןעמענ עשילרעט
 ...״ןאװש רעםײװ״ ,״זיומ עניורב, ,״ץאק עצראװש, ,״לידאקארק
 ןענעז ןדליש יד ףיוא ,רעטסנעס יד ףיוא ןוא טנעװ יד ףיוא
 ־װזד ןופ דליבפא םעד טימ ןעגנאהאב ןוא טלאמעגםיוא ןעװעג
 טשינ רעבא .ןגארטעג טאה לאקאל רעד ןעמאנ םנעמעװ ״דיח
 ־עז ןדנוק ןוא טםעג ענײז ךיוא ראג ,לאקאל רעד זיולב ראנ
 ■טריראקעד ,עיצאזינאגרא רעמײהעג א ןופ רעדילגטימ יװ ,ןענ
 ײז םאװ ,לאבמים םעד טיול ידפ ,סנכײצ עבלעזיד טימ ןעװעג
 אזא לאקאל א ראפ סאװ וצ ןםיװ ןעמ לאז ,ךיז ףיוא ןגארט

 ...ןא ךיז טרעהעג רענײא
 ןביוהעגנא ןיוש ןלאקאל יד ןבאה ןא־גאטימכאנ־ריפ ןום
 ^נארדעג אזא ןעװעג ןיוש זיא ןא-ףניפ ןופ .ןרעװ וצ טכוזאב
 זיא ןעמ ןעװ זא ,ןעװעג־טלופרעביא יוזא ןיוש ײז ןענעז
 ןעמ ןכלעװ ,טםאג־םאטש רעטנאקאב ןײק ןעװעג טראד טשינ
 ןגארטעג טאח ןעמ םאװ ,ןכײצפא םעד םיול טנעקרעד טאה
 טקאט םוצ .ןעניםעג וצ טרא ןא ןעװעג־רעװש זיא ,ץאל ןיא
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 •יאב-װאק רפשינ^קירעמא-םורד רעדא ־רענײגיצ ,רעשיסור ןופ
 ןבאה (טריטראימיא טלעג רעװש ראפ מאה ןעמ םאװ) קיזומ
 םיורג ןיא ,חטש םענײלק ןטצענערגאב א ףיוא טײרדעג ךיז
 רעטרעדנוה ,ןרעדנא םעד ןיא רענײא ןטענקעגנײא טפאשגנע
 טנײשאב רעדא טכיל טפמעדעג א טימ ןטכיולאב .ךעלראפ
 •אװשעגנא׳םטעפ טיט רעבײװ עטלא .ןטקעפע־טכיל עגיליב טימ

 ,ןטלאטשנא-הקדצ ןיא ןעװעג זיא טרא רעײז סאװ ,רעבײל ענעל
 ,רעוײה־םינקז־בשומ ןיא ,סנירעניװעג עמירא ײב רעלעטיפש ןיא
 עגגױ וצ טשטעװקעג ,טקירדעג עטפושיכראפ יװ אד ךיז ןבאה
 ןבירעצ ןוא ןםירעצ רעמינפ ערעײז ,רעצנעטראפ ענעסאלעגסיוא
 יד ײב טציא ןבאה ,ןבעל ןוא טײצ רעד ןופ ןלימ יד ךרוד
 ןבאה ײז סאװ ,ןעגנוגעװאב עגידריװמוא ןוא עכעלריטאנמוא
 םאד ןעמונעגנא ,רעבײל עפײטש עטלא ערעײז טימ טכאמעג
 רעטכעלש טימ טבראפעג ,ראה ערעײז .תופשכמ ןופ ןעזסיוא
 ןופ ראנ ,ןעװעג־ץראװש טשינ ןוא ־יורגטשינןענע;ןוא בראפ
 ךיז ןבאה ,ןטארד יװ ףײטש ,טײקכעלקנערק רעלעג א םעפע
 •רעטניה יד רעביא ךיז טעשאלפעצ ,ןטכעלפ ערעײז ןופ ןסירעג
 עטגײלאב עקיד טימ ,עדאמ רעד טיול ענעריושעג ןיוש ,ראה עטש
 ערעײז ןום טםאל רעד רעטנוא ןגיובעג ךיז ןבאה ײז .רעגרעק
 ןיא גידנריפםיוא ,טײקטלא ןופ םנקור עטרעקיוהעג טימ ,ןראי
 •מוא רעײז טימ ןבאה עכלעװ ,ןעגנוגעװאב־טכעלשעג ץנאט רעײז
 עטסנרע טימ רענעמ עטלא עגידובנב ...טלקעעג טײקכעלריטאנ
 סנקור ענעסאגעננא ,ךטאר־לאיצרעמאק״ ,רעמינפ-ןראםעפארפ
 ןבאה ײז ןעװ ,ןכאל םוצ טצײרעג ןבאה ןכילפ עגיצנאלג ןוא
 •אק יד טריפעגסיוא טײקטסנרע רעטסואװאב־טכילפ רעײז ןיא
 ..,טײקגיסײלפ רעשטײד טימ םנירעצנעטראפ ערעײז ןופ עדנאמ
 ןלופטקעפע ןגיליב טימ ןעװעג םרעצנעט יד ןענעז ןםאגאב
 •ראפ ,רעבײל ןופ םײװש טימ טלופעגנא זיא םיור רעד ,טכיל
 יד ןםורעגםיורא ץלא סאד טאה ,ךיור ןופ לפענ א ןיא טליה
 ,טכאניעיגרופלאװ רעדליװ א ןופ ,ךאל^םונהיג א ןופ עיזוליא
 ןםיוא טשינ אד זיא םאװ ,יאדמשא ןראם ןצנאט תופשכמ ואװ
 רעםיורג רעד רעביא טשרעהעג טאה ראנ ,ןםעזעג ןארט

 ...טאטש
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 יד ןיפ חוכ טעד טימ טאה שטיװעקדיי עכלעװ ,רתסא
 טאה ,ןשטיװאניעאר ײב ןעמונעגוצ םעיצקא עשירעמײהנעדאב
 ןבעל םןןד .רעםאװ ןיא שיפ ןן יװ ןילרעב ןיא טליפעג ךיז
 סאד ,ײז ןבאה טניואװעג .טםאפעגוצ ןעװעג ריא ראפ זיא
 טאה רע סאװ ,רעזײה ענײז ןופ םענײא ןיא טשינ ,ראפ עגנױ
 טןןה רעזײה .םנשארג ראפ ןילרעב ןיא טפיוקעג טאהעג ןיוש
 םעד רעביא׳^־רע טאה ײז ןיא גנוניואװ ןײק רןזנ ,טאהעג רע
 ןעמונעג ךיז ןבאה ײז .ןעמוקאב טנאקעג טשינ ץוש־סגנוניואװ
 סנײז ײב ןעגנודעג טאה שטיװעקדױ םאװ ,הריד עטרילבעמ א
 ־עגנײא הריד יד טאה רתםא .זיוה םענעגײא ןײז ןיא ןכש $
 יד ןיא ןעזעג טאה יז יװ יוזא ,קאמשעג ריא טיול טעטכיר
 ־עלע רעד ןיא טנעקרעד רעװ טלאװ סע ביוא ,רוסא .םאניק
 יז סאװ ,ןטנאילירב ןוא ןצלעפ עדנלאפפיוא טימ עמאד רעטנאג
 םאר ,עדאמ רעזיראפ רעד ןופ ןעגגופאש עטצעל יד ,טגארט
 ריא ןופ ןעמונעגוצ טאה שטיװעקדױ סאװ ,לבײװ עשידײ
 טלאװעג ךיז טלאװ יז יװ ,ןעזעגםיוא טאה סע ...ןאמ ןשידיסח
 יז .ןשטיװעקדױ ןיא יצ ןײלא ךיז ןיא ,ןײז־םקונ ןצעמע ןיא
 רעלופטנעמארעפמעט ריא יװ ,ץענערג ןײק טאהעג טשינ טאה
 ןצעזעג עגנערטש ךרוד ןעװעג׳טעטנעפעג זיא סאװ ,קשח־םנבעל
 ןוא ןסירעג ײרפ ךיז טלאװ ,גנואיצרעד רעזעיגילער א ןופ

 ...ךיז טליפשעצ

 .ןםיװ טלאװעג טשינראג ןופ טאה לבײװ עשידיי םאד
 ןםײהעג ריא ײב טאה ןבעל ןוא .ןבעל טלאװעג ראנ טאה יז
 ,טכענ עבלאה ןעגנערבראפ וצ ןלאקאל־טכאנ ןיא ןוא •ץנאט ןיא
 ךיז ןצופ וצ ,(ןפורעגנא סע טאה יז יװ) ךיז ןריזומא ,ןצגאט
 וצ - רקיע רעד ןעװעג זיא עטצעל םןןד ...ןלעפעג וצ ןוא
 ןלןזז עלא זא ,טײקנײש ריא טימ ןשטנעמ ןגיגײפ וצ ...ןלעפעג

 ...ריא ראפ ןגירק הפכינ יד
 8 טימ ןאמ ןן טזןזלעגרעביא טאה יז סאװ ,םעד ךרוד
 ךיז טאה ,רעטכאט עשידיםח 8 ,רתסא ,יז ןכלעװ טימ ,דניק
 ךיז טאה יז שטןזכ ,ןדנובראפ טליפעג ךעלרעניא ךאנ
 טימ ,ןרעדנא ןא טימ ןבעל ןעגנאגעג זיא ןוא מגעג םיא טימ

 םײב ןישודיקו־הפוח ןעמונעג ןטצעל ןטימ ןוא ,ןשטיװעקדוי
 ןעװעג טל§װ יז יװ ,קורדנײא םעד טאהעג ךאד יז טזזה ,בד
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 סאװ ,םעד ביליצ .ןיושראפסנאמ ןדמערפ א טימ ןדנועראפ
 רערצדנא ןײק טימ ןעניװעג טנאקעג טשינ יז טןזה שטיװעקדױ
 ריא ײ3 סע טאה ,םוטכייר ןוא טלעג ןײז טימ ץוח א ,ךאז
 ןום לפײװ סאד ןעװעג ךאנ טלאװ יז יװ יוזא ,טקוקעגסיוא
 ...טקנעבעג םײהעג ןיא טאה יז ןכלעװ ךאנ ,ןשטיװאניפאר

 םאװ ...ריא וצ ןאמ א ןעװעג רענעי ךאד זיא םנטםקינײװ
 ןאמ םעד ךאנ טאה יז יװ) ,שטיװעקדױ זא ,סיורא ריא טמוק
 ןיא הירפ רעמ זיא (ןםורעג ןעמאנ ןטײװצ ןײז ײפ גידנעטש
 ךיוא ...? ןכאז-טלעג ראנ ןעד זיא ץלא .ןעלבײל ראפ ןכאז-טלעג
 רעד ןוא ,םענעי טימ טאהעג טאה יז סאװ ,דניק םעד פילוצ
 ןשידײ ןטיול ,ןבעל ןײר א ןעװעג זיא םענעי ײפ סאװ ,רקיע
 ,ןטלצהעג ךיז יז טאה - ...טשיגראג זיא םעד ײפ ןוא ,ןיד
 עשז־סאװ .ןשמיװאניבאר וצ ןעװעג שדוקמ ךןןנ טלאװ יז יװ
 ךארב א עקאט ךאד זיא - ? ןשטיװעקדױ ײפ רעדיװ יז טוט
 1 ןרערנא ערה״רצי ןופ טזאלעג ךיז טאה יז זא ,ראי עריא וצ

 ...ליומ ןרעביא ןעניר םע לאז ,ןסע״ריזח אי ןיוש ביוא ראנ
 טאה ,טגינײפעג יז טאה םאװ ,ליפעג-הסרח םעד בילוצ
 ךיז טאה יז .ןוט וצ ךיז טימ סאװ רעמ טםואװעג טשינ יז
 סעדצי .סנגינעגראפ ןיא ,גאטליואװ ןיא ןעקנירטראפ טלאװעג

 וצ ךיז ןכאז צטסשילרעטסיוא יד טכןןרטעגםיוא יז ט§ה לאמ
 •דױ סאװ ,ןלאפנײא עטםנדישראפ יד טאהעג טןןה יז .ןריזומא
 וצ ךיז ןעמענ ײז ןענאװנופ ,טםואװעג טשינראג טזןה שטיװעק
 •עדאװ יד ןיא רעדא סאניק יד ןיא ןצזעג טאה יז סאװ .ריא
 ...ןוטכאנ טלאװעג יז טאה ,ןבעל ןעיורפ ענײש יװ ,ןליװ
 ,יורפ ענײש א רעײז יװ ,אניק א ןיא ןעזצג יז טאה טלמונא
 ראפ ןײא־ןעמענ ןשטנעמ עכײר ןוא טײל עםיורג עלא סאװ
 •גנעה א רעמיצפאלש ריא ןיא טאהעג טאה ,הפכינ יד ריא
 אזא ןפאה ךיוא יװ ,טלאװעג שרעדנא טשינ יז טאה ,טעב
 ןטכירנײא ןז^ל טזומעג טן^ה שטיװעקדױ ...ךיז ראפ טעב־גנעה
 זיא סאװ ,טעב־גנעה א טלעג ליפ ראפ רעמיצפאלש ריא ןיא
 טצישאפ ,פארא־ןקלאב ןופ ןרינש-ןטײק ךרוד ןעגנאהעגפארא
 ןצראװש ןופ טײנעגםיוא ןעװעג זיא סאװ ,ןיכאדלאפ א ךרוד
 ,טעפ־גנעה םעד ןיא ןביוא ,טראד .טצעזאפ ןרעטש טימ טעמאמ
 ,אבש־הפלמ רעד וצ ,ריא וצ .אבש־הבלמ יד טגיװצג ךיז ט^ה
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 םאװ ,לרעטײל 8 ךרוד טנאקעג ראנ ןעמ טאה ןעמזקוצפיורא
 -דױ רעמירא רעד טאה יוזא .ןפיוא ןו■ טו^לעגטארא זנ^ה יז
 ןגראז טימ ליפ ןעװעג טציא זיא םע פאק םנעמעװ ,שטיװעק
 •יטפנונר^פ רעדעי ןנעג ךיז טאה קראמ רעד םאװ ,םעד רעביא
 ןכירקפיורא טזומעג ,ןלאפ ןיא טלעטשעגפא גגזגיטכעראב רעג

 ...ןטסײרט וצ יז ןוא טעב־גנעה ןפיוא ריא וצ
 ,םנטײװצ .ריא ףיוא טאהעג-תונמהר רע טאה ,םנטשרע
 טאה ,סנטירד ןוא ...ריא ןגעג גידלוש טליפעג ךיז רע טאה
 רעטשרע רעד ןופ ...םיא רעביא טשרעהעג טצענערגאבמוא יז
 יז טאה רע ןוא ןעװעג־ןעמאזײב ןעגעז ײז ןעװ ,ןא טכאנ
 ןוא גגוטכאראפ א םיא וצ יז טליפ ,ןענאמאב טנאקעג טשינ
 ןבעגעג-שםאפ א לאמטםנעד םיא טאה יז ...טײקגידלוש א רע
 ךימ וטםאה םעד בילוצ״ :גגוטכאראפ טימ םיא וצ טגאזעג ןוא
 •טרעטעמשעצ זיא רע ״,..1 ןעמצנקעװא ןאמ א ןופ טפראדאב
 •טםנעד ןופ .קילב ריא ןופ ךאנ רעמ ,טראװ םעד ןופ ןראװעג
 -מאק ,םעיצאניכאמ ,ןענאילימ ענײז עלא טימ רע טגיל ןא-לאמ
 סאװ םיא טימ טוט יז ,םיפ עריא וצ טכענק א יװ םעיצאניב
 •טכרופ ןשירעפאלקש א טימ .ריא ראפ טרעטיצ רע .ליװ יז
 עלא רע טליפרעד טײקראבקנאד רעטסואװאב-דלוש טימ ,ליפעג
 טימ זמארט ,ןזירפאק עריא עלא ךאנ-טיג ,ןעגנאלראפ עריא
 םיא ףיוא ןא־טיש יז םאװ ,ךאמש ןוא דנאש יד דלודעג-טםול
 רעד ןא יז טפאכ םע ןעװ ,גנוגידײלאב רעגידגיטײװ ךרוד

 .לאפנא
 ■רעד ןוא םיוא ךיז טרעטכינ יז ןעװ ,טםײה ״לאפנא,
 •אב זיא יז ןעװ ןמז-יכ .ןוטעגפא טאה יז סאװ ,ךיז טנאמ
 .ךיז יז טםעגראפ ,רעזײה־עפאק ,ןלאקאל-ץנאט יד ןום טשיור
 טעב״גנעה ריא ןיא ךיז טגײל ןוא םײהא יז טמוק רעצא םיוק
 ,עיםאפ עדליװ א ןא יז טפאכ ,דניק ריא ןיא ךיז טנאמרעד ןוא
 טזאלעג ךיז טאה יז םאװ ,ןוטעגנא ער-השעמ א ךיז טלאװ יז
 ,ןײגוצקעװא דניק ןײלק ריא ןוא ןאמ ריא ןופ ןוא ןריפראפ
 ...ראי-עצראװש-עדלא ןופ ןעמוקעג זיא סאװ ,פענײא טימ ןוא
 ,ןיוש ךיא באה םאװ״ .טלעג טאה רע לײװ ,זיולב ראפרעד
 ןאק ךיא זא - ןטבארט ךיז יז טגע%ו - טלעג צאה ךיא זא
 זא ,ןופרעד ןיוש ךיא באה םאװ ?טעב-גנעה א ןיא ןגיל ןיוש
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 תצשב ,ריא ךיז טבאד סע ״?ןיכאדלאב א רעטנוא גיל ךיא
 ,טקנעב ןןא למיה ןצראװש םעד רעטנוא ןביוא טגיל יז ןעװ
 ןבאה ןיוא רעלעק א ןיא ןגעלעג ןעװעג דעסעב טלאװ יז וא
 •ידײ א - יז ןכלעװ ,ןאמ ריא ךיוא ןוא ,ךיז טימ דגיק םאד
 טאה ,ןאנביוא״ןיבר םײב טציז ישצטאט ריא סאװ ,רעטכאט צש
 ׳ראפ ץלא סאד טאה יז ...!ןאמ ןשידײ ןרשפ א ,טזאלראפ
 ןגיל ןײלא ענײא ןענןזק לאז יז ידכ ,ןפראװעגקעװא ,טשיוט

 ...ךיז ןגילײװגנאל ןוא טעב־גנעה א ףיוא
 טגעלפ יז .ןסאפ טנאקעג טשינ ךיז יז טאה לאמטסנעד

 :שמיװעקדױ ןעמירא םעד ףיוא ןעײרשעצ ןוא ןענײװעצ ךיז
 ךיא !ןצמונעגזצ ןאמ ןײס ןופ ךימ וטסאה סאװראפ -
 ענהפרט ענײד ןופ ךיא באה םאװ !ןבאה עלעטיג ןײמ ליװ
 רעזײה־ץנאט יד טםואימראפ ןיוש רימ ךאד ןענעז סע ...?ןכאז
 ךיא .(סרעגענ יד טנײמ יז) ךעלעשטנעמ עצראװש יד טימ
 טשינ ליװ ךיא .דניק ןײמ וצ ,ןאמ ן״מ וצ ןראפמײהא ליװ
 ךיא ןיב ריד ךרוד ןוא טלעג הפרט טסאה וד !ריד ײב ןײז

 ...!ןראװעג״הפרט ךיוא
 ׳עקדױ יז טגעלפ ןטנעמ^מ עכלעזא ןיא ,גידריװקרעמ
 טרעדורעגפיוא ,גיטסול ויא יז ןצװ יװ ,ןלעפעג רעסעב ןשטיװ
 עכלעזא ןיא ...ןלאקןןל״ץנןןט יד ןיא םור{ו ךיז טפעלש ןוא
 רצכלעװ ןיא ,רמסא רעטלא רצד ןא םיא יז טנאמרעד ןלאפנ^
 ,טצעזעגכרודא זלא טאה ןוא טבילעגנײא יוזא ךיז טאח רע

 טאה רע םאװ ףיוא םיראװ .ןעמענוצוצ ןאמ ריא ןופ יז ידב
 ןשטיװאניבאר ײב טל^װעג טןןה רע סאװ ,טעשטשאלצג ךיז
 ,צליטש ןײז ,לבײװ ײרטעג ןײז ןעװעג םע זיא ,ןעמענוצ
 םעד ,ןאמ םעד ןבעגצגרעביא יוזא זיא םאװ ,יורפ עגידהעינצ
 -טוג יוזגן ןוא ןײז־ײרטעג ןאמ םוצ ןײש יוזא ן^ק סןוװ ,דניק
 ׳אפאצ םײב ל^מטםנצד ןעזעג סע ט1אה רע יװ ,םיא וצ ןײז
 ,ןשטיװןןניבאר וצ טעשטשאלעג ךיז טאה יז יװ׳ ...גערב רעט

 —,םואימ זיא רע יצ ,ןײש זיא רע יצ ,טכארטעגנײרא טשױ מאה יז
 ,לבײװ שידײ תמא ןא ןופ קילג סאד טא ,ןאמ ריא זיא םע
 ןשסיװןזניבאר ךאד רע טאה ,ריא ןיא ןעזעג טאה רע סאװ
 ־וצ טלאװעג םיא ײב רע טאה קילג םאד ןוא ,ןעװעג״אנקמ
 סאד טקנופ ןעװעג זיא ןגירקעג טאה רע סאװ רעבא .ןעמענ
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 טקנעבעג טאה יז ןעװ ...טכוזענ טוןה רצ םאװ ,עטצעזעגנגצג
 םע יװ ,קינלזממילש םעד ןאמ ריא ךאנ וליםא ,דניק ריא ך§נ
 טימ טײרפעג ךאד ךיז רע טאה ,טקנערקצנ טשינ םיא טאה
 •עג טאה רע עכלעװ ,ןליפעג יד ךאנ טגאמרזןפ יז םאװ ,םעד
 !עיל8ק טשינ ךאנ זיא יז ,ןעקנאד-וצ טאג ...ריא ןיא טכוז
 דאפ ןעילבפיוא ךאנ ןענאק ײז זא ,גנונעפאה רעד ןיא טײנאב
 טגעלפ ,ךיז ףיוא ןעקגעלוצםא ןליפעג יד ךיז ןעימ ןוא םיא

 ,ןבעגעגרעביא רעײז ןטנעמאמ עכלעזא ןיא ריא וצ ןײז רע
 טאה ןעגײװ ריא .ךיז ףיוא ןוא ריא ףיוא תונמחר טימ לופ
 טאה ריא וצ ןכירקפיורא .רצצ ראפ טרירעג גידנעטש םיא
 ןזאלפארא טלאװעג טשינ םיא טאה יז לײװ ,טנ^קעג טשינ רע
 ריא ײ3 ןטעב ךיז ןוא ןטנוא ןײטש רע טגצלם ,לרעטײל םאד

 :ךײה רעד ןיא ףיורא
 טםלאז וד זא ,טשינ ךיוא ךאד ליװ ךיא ,רתםא ,אש -
 טםלאז וד ז^ ,ךיוא ךאד ליװ ךיא .ןלאקאל-ץגאט יד ןיא ןײג
 -םײהרעדניא ןלאז רימ ז8 -ריד ךיא גאז לאמ ליפיװ .ןציז םײהרצדניא
 ...ןײג אקװד טםליװ וד ןוא ,טעברא רעד ןופ דימ ןיב ךיא זא ,ןבײלב
 םײהרעדניא טשינ ןאק ךאי ז* ,ןוט ךאי לאז סאװ -
 ךאד ןאק ךאי ?טנעװ ריפ ,ריד ןופ ךאי באה םאװ .ןציזנײא
 ךאי ײג ,ןעז ןשטנעמ ןײג ךאד זומ ךאי ו ןדצר ײז טימ טשינ
 טשינ ךאי ןיב ,״םײהרעדניא״ ןעװעג ןיב ךאי ןעװ .ןצנאט

 !ןםעזעג בוטש רעד ןיא ךאי ןיב ,ןצנאט ןעגנאגעג
 ןוטםיב ןעד-ןעמצװ ײב ?םײהרעדניא טשינ וטםיב ואװ -

 !ריד ייב ךאד טסיב
 לעטאה א זיא סזןד .םײה ןײמ טשינ זיא םאד ,ןײנ -

 !בוטש עדמערם 8
 לעװ ךיא !ןטכירנײא גנוניואװ 8 ריד ךיא לצװ ,טוג -

 ? ןריפ זיוה 8 טםליװ ,ןפיוק עיליװ 8
 טשינ באה ךיא זא ,ןריפ זיוה 8 ךיא לאז םאװ וצ -

 זםײה א ךיא ףראדאב םאװ וצ ,רימ טימ דניק ןײמ
 .טר^ קנארק א ןשטיװעקדוי ןיא טרירעגנא יז טאה אד

 .ןײגםיורא ליװ ןוא טיור ןוא טמוטשראפ טרעװ רע
 ײװ ריא טוט םע .תונמחר םיא ףיוא יז טגירק טציא

 .טגידיילאב םיא טאה יז םאװ
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 וד זא ,ליװ ךיא ן ןײג טםלאז וד זא ,טשינ ליװ ךיא -
 .רימ טימ §ד ןפײלפ טםלאז

 ףיוא ןטראװ םע .ןײג טפעשעג ןיא ךאד וומ ךיא -
 .ןשסנעמ רימ

 וד ז8 ,ליװ ךיא .ןײג טםלאז וד זא ,טשינ ליװ ךיא ~
 - ,ןליפש ריד טימ ךימ ליװ ךיא ,ןעמוקפיורא רימ וצ טםלאז
 םיא וצ פארא׳טקיש ן־וא לדנײװעג שיטעקאק 8 ןיא יז טגאז

 .לרעטײל םאד
 -רעד וצ םגיטביװ רעײז ךאד נאה ךיא ,דניק ,רענא -

 .ןײז קנאנ ןיא זומ ךיא ,ןגידײל
 יז טנײװ - ,טשינ ןעמענײק ״ןעמענײק נאה ךיא -

 .טענ׳גנעה ןיא ןניוא
 טכירק ןוא רע טגאז - ,ראנ עלעםינא ,ןיוש ,ןיוש -
 יד ןפיוק ריד לעװ ךיא ,רתסא ,גײװש ,ונ - ,לרעטײל ןפיוא
 ריד לעװ ךיא ,ןנאה טםליװ וד םאװ ,שארנ ענעטנאילירנ
 ראג ףראדאנ ןעמ ,םאװ וטםײװ ,רעדא .ץלעפ םעײנ א ןפיוק
 םע םאװ .ןעמאנ ןײד ףיוא רעזײה עשירעמײהנעדאנ ןפיוק
 ,ןעמאנ ןײד ףיוא ןײז רעזײה יד ןלאז ,ןכאמ טשינ ךיז לאז

 .ןקעטאפיה יד ײז ףיוא ןנאה לעװ ךיא
 וד זא ,טשינ ךיא ליװ ,רימ ײנ אד טםינ וד ןעװ -
 ךיז טמענ קילגמוא עצנאג סאד .טפעשעג ןגעװ ןרעלק טםלאז

 ...ןופרעד
 ...טיור טרעװ שטױועקדױ
 ...רמסא ,טכער טםאה -

 טימ טאהעג טשינ רע טאה שרעדנא םעפע ןגעװ ראנ
 ...ןדער וצ םאװ ריא

 נאה ךיא - ,קירוצ רע טמוק - ,רמםא ,סאװ וטםײװ -
 טפאשלעזעג 8 ןכאמ ראג ליװ ךיא .םעד ןגעװ טרעלקעג ןיוש
 ריד טלעפעג יװ ,״שטיװעקדױ רתסא״ - ןעמאנ ןײד ףיוא

 ?םאד
 ■ זטפאשלעזעג א םעפע םאװ -
 עכלעװ ףיוא ,רעזײה יד ןפיוק טעװ טפאשלעזעג יד -
 טסעװ וד .ןקעטאפיה ערעײז ןייטש ןנןזה םרעמײהנעדאנ יד
 .ײז ףיוא ןקעטאפיה יד ןטלאה לעװ ךיא ןוא רעזײה יד ןנאה
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 .ײה יד טימ רעכיז רים ןענעז ,ןכאמ טשינ ךיז לאז םע םאװ
 ןגארט סע לעװ ךיא ,גנוריצ ןײד רימ ביג ,םאװ וטסײװ .רעז

 .קנאנ ןיא
 טגערם - ? ןענירעד ןטימ ןיא גנוריצ סאד סעפע םאװ -

 .קערש טימ יז
 ,טבאמעג יוזןן ןבאה טכעה עםיורג יד ,טםײטשראם -
 ןלאז ןשטנעמ ידפ ,לײװ א ןלעטשפא ךיז לאז קראמ רעד זא
 .ןלאפ קראמ רעד זומ םורא םישדח ר§פ א ןיא .ןפיוקראפ ןלעװ
 ,סרעקעד ףיוא קנאפ ןיא גנוריצ ןײד ןגײלנײרא ךיא לעװ
 ךיא לעװ ןקראמ יד ראפ ,ןקראמ ףיורעד ןגראפ רימ לעװ׳כ
 םעד קנאפ רעד ןלאצפא ךיא לעװ רעטעפש .רעזײה ןפיוק
 וד יא .גנוריצ סאד ןעמענפא ןוא ןקראמ עגיליב טימ בוח
 םאד קירוצ ןבאה טסעװ וד יא ןוא רעזײה ןבאה טםעװ

 ...גנוריצ
 יז -־ !רעטםינימ א ןופ פאק א טםאה ,שטיװעקדוי -
 יאולה - .ןײרא קאב ןיא ןבעגעג שוק א ראפרעד םיא טאה
 םוצ טסגיוט וד יװ ,טגיוטעג שרעדנא םעפע וצ יוזא וטםלאװ
 -ראפ 8 טימ ךאטש א גידװענח םיא יז טיג - ...טפעשעג
 ןטעבוצרעביא םיא ידפ .ןגיומ ענײש עריא ןופ קנואװ ןטראש
 - :עלעדנײװעג גירװענח א טימ וצ יז טגײל ,ךאטש ןראפ
 א ןיא ןלעװ רימ ןעװ ,ןגארט לײװרעד ךיא לעװ םאװ רעבן
 ןןפעגקעװא גנוריצ םאד ריד לעװ ךיא זא ,ןײג לאקאל־ץנאט
 ײס.יװ.ײם ןטלאה ןשטנעמ עכײר עלא ,םנײא עלעראנ -
 .עשלאפ ײז ןגארט ךיז ףיוא ,םפײס יד ןיא גנוריצ עתמא סאד
 ןבעגעגקעװא םיא טאה יז .ןענאטשראפ יז טאה םאד
 שטיװעקדױ .םנגעמראפ א ןפארטאב ןיוש טאה םאװ ,גנוריצ ריא
 •נעדאב טפיוקעגפיוא ןיא ןעמונעג קנאב ןיא טלעג ףיורעד טאה

 ...ןעמאג םעשטיװעקדױ רמםא ףיוא רעזײה עשירעמײה
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 יד שטאכ ,גװנױאװ רעד ץא םרעמײהנעדאב יד ײ3
 זיא ,ןעטראגרעיט ןגיטכיל ןיא ןעגנאגעגסיורא ןענעז רעטסנעפ
 .עגסיוא יוזא סאד ךיז טאה םלאפנדעי .ןעװעג לקנוט גידנעטש

 ,םעד בילוצ סע'זיא ןעװעג .םנאה ןוז ןגיצנײא רעײז טכאד
 רעטומ יד ןטלאהעגפיוא ךיז טאה םרעמײהנעדאב יד ײב םאװ
 ןשטנעמ עטלא .רעמײהנעדאב םאדאמ עטלא יד .תיבה-לעב ןופ
 ,ראפרעד רשפא זיא םע .טײקכעלטכאנ ךיז םורא ןטײרפשראפ
 ? ןעלקניװ עגידנטאש ןיא ןטלאהוצפיוא ךיז ןרעג ןבאה ײז לײװ
 ןעמוקעגמײהא זיא רעמײהנעדאב םנאה ןעװ ׳רעבא םלאפנדעי
 יד ןיא זא ,ןזיװעגםיוא םיא ךיז טאה .לוש רעד ןופ ,םאג ןופ
 טאה רע״ .גנומיטש עכעלטכאנראפ א טשרעה ײז ײב ןבוטש
 רעמומ ןוא רעטאפ .ןטלאהפיוא םײהרעדניא טנאקעג טשינ ךיז
 ןבאה ,ןטײצלאמ יד ײב ץוח א ׳ןעזעג ןטלעז רעײז רע טאה
 רעד ןופ ןרעמיצ עכעלרעניא יד ןיא ןטלאהאב גידנעטש ךיז ײז
 טימ גירק ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רעטאפ רעד טניז .גנוניואװ
 ןדנוטש עײרפ יד ןיא רע טגנערבראפ ,לטײש םענעלאטעמ םעד
 יד .ןפאלש ירפ טײג ןוא טעניבאק ןיא ךיז ײב טפא רעײז
 ךיז טאה ןבוטש עסיורג יד ןיא .םיא ײב דימת זיא רעטומ
 ,יעמײהנעדאב םאדאמ עטלא יד טײרדעגמורא ןײלא ענײא
 ןלעקנוט ריא ןיא ,רערײלק עצראװש עריא ןיא טאה עכלעװ
 ןגיטנײה ןזיב ךאנ טאה יז ם§װ ,ביוה־הנמלא ןטמיוזאב-םײװ טימ
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 רענעםירעגפא ןא ױו טעשזדנאלבעגמיורא ,ןוטעגםיוא טשינ גאט
 טימ טעװעדנאמאקעג טאה יז רעדא .פארא טנאװ רעד ןופ ןטאש
 םײ2 לוטשרעטאפ א ןיא ןםעזעג זיא יז רעדא ,ןטםגיד יד
 ןעינק יד ףיוא גנוטײצ יד ,זאנ רעד ףױא ןלירב יד ,רעטםנעפ
 ןיוש ךיז ןבאזז רענײבניק עםיורג עריא .טלמירדעג טאה ןוא
 ,טױה״טעמראפ רעלעג רעד ךרוד ןטינשעגםױרא ףראש ןוא טלוב
 סאװ-רעדא .םכיל ודנעגנירדנײרא רעטסנעפ ןופ םעד ךרוד ןטכיולאב

 ןםעזעג ןײלא ענײא זיא יז — ןפערט רעטפא ךאנ טגעלפ םע
 החפשמ רעד ןיא ןפורעג טאה ןעמ יװ ,״ןארט״ ןפיוא
 ׳רעטאפ עטלא ןוא עפיט עטקעדאב םוקםאמאד ןטױר ןטימ יד

 םעד ײב ,לאז ןםױרג ןיא ןענירעד ,ןענעלנא ײװצ יד טימ לוטש
 ־עג טכירעגמוא יוזא עטלא יד טאה ןעמ ןעװ .לקגעש׳החפשמ
 םעד ןיא ןציז ןײלא ענײא לוטש רעכעלמײהמוא רעד ןיא ןענופ
 יד טגײלראפ ,ןגיוא עשירעמױרט טימ ןקוק ,לאז ןגידנגײװש
 טאה ,טםורב ריא רעביא טנעה עגיכאנק ןוא עגידרעדא־עאלב
 ךיז טאה יז ואװ ,םלאפגדעי .קערש ראפ טרעטיצעגפיוא ןעמ
 יד ײב לאז םעד ןיא יצ ,ןםעזעג טשיג זיא יז ואװ ,ןענופעג טשינ
 יצ ,רעטםנעפ ענעגנאהאב ןעגנאהריופ ענעשולפ ערעװש יד טימ
 ,רעמיצםע ןופ רעטסנעפ םענעסאגראפ׳טכיל טימ םעד ײב וליפא
 ׳ןצראװש ןיא ,רעכױה רעד םורא טכאג ןעװעג גידנעטש זיא

 ענעעזעגמוא יװ ,טכאדעג ךיז טאה םע ...יורפ רעטליהעגנײא
 ןיא ןדלאפ עגילײצמוא יד ןופ םיורא־ןפמעד סנקלאװ עלעקנוט

 ...ריא םורא ךיז ןטײרפשראפ ןוא דײלק־הנמלא ריא
 שטאכ ,ןדער וצ ןטימעגםיוא ןבאה לקינײא ןוא עבאב
 .ןפערט וצ טפא טשינ ךיז ןדײמםיוא טנאקעג טשיג ןבאה ײז
 .ײז ןשיװצ ןענאטשעג ןענעז רעטלע ןוא ןראי יד זיולב טשינ
 רעד זיא םיװעג ...םעדמערפ ןוא סרעטײװ ךאנ םעפע ראנ

 זא ,טקאפ רעד ןעװעג״טנאקאב רעמײהנעדאב םאדאמ רעטלא
 ,ןביולג ןרעדנא ןא וצ ןא ןיוש טרעהעג לקינײא גיצגײא ריא
 לאז יז זא ,גולק וצ ןעװעג רעבא זיא יז .טדמשעג זיא רע זא
 יװ ,מעדכאנ טדמשעגפא םיא ןבאה ײז .ןופרעד ןםיװ ןכאמ ךיז
 ׳ראפ ,ריא סע טאה ןעמ .ןבראטשעג זיא ףלאדור ןאמ ריא
 י׳יװ־ײס טלאװ יז ,ױזא רעסעב ןוא .טגאזעג טשיג ,ךעלדנעטש
 םנאמ ריא ךאנ .ןדײמראפ וצ םע ןפלעה טנאקעג טשינ ײם
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 סאװ ,עמריפ דעד ןופ טפיוה רעד ןראװעג סקאמ זיא טױט׳
 טגארט יז ,זוחפשמ רעד ןופ טפיוח רעד גיטײצנײא ךיוא טסײה
 ךעלטראװטנאראפ זיולב זיא יז ,ראפרעד תױרחא ןײק טשינ
 קמאזוצ טגידנעעג ךיז טאח סאװ ,ןבעל ןגײא ריא ראפ
 ־טימ רעמ טשינ טרעװ ןבעל־חנמלא פאד ;טיוט םנאמ ריא טימ
 זיא םע וליפא ךעלצרעמש ןוא ךעלנײפ יװ רעבא ...טנכערעג
 ,טדמשעג זיא לקינײא ריא סאװ ,טקאפ רעד ןעװעג טשינ ריא
 .קמונעג טשינ זײב ןײק ראפ סאד רעדניק יד רעבא יז טאח
 ,ךיז ראפ יוזא ,ןרעפטנעראפ ןײא ןיא ןטלאהעג ײז טאה ״יז
 ,עגיטנייה יד ,טכײל טשינ םע ןבאה ײז״ ;טאג ריא ראפ יוזא
 םיראװ ״...קאמ-רעגנירג ״עשרוב״ םעד טלאװעג ײז ןבאה ,ונ
 .טאג ריא יװ וליפא ,ןעװעג רעטגענ ריא ןענעז רעדניק עריא
 .הנומא ריא יװ ,ןעגנאגעגנא רעמ ריא זיא לרוג רעײז
 .ןראװעג לקינײא םאד םעד ךרוד ריא זיא דמערפ רעב^
 — .קםע ןצנאג ןופ טײרדעגםיורא גולק רעבא ךיז טאה יו

 ...״טגאזעג טשינ םע ןעמ טאה רימ ,ןופרעד טשינ םײװ ךיא״
 ךיז טאה יז ןעװ ,ןענעגונגאב ראנ ךיז יז טגעלפ םעד ךרוד
 -םיוא ןעװעג טשינ זיא סע םאװ) ןפארטעגנא לקינײא ריא טימ
 ,לוש רעד ןיא זיא יװ ,ונ ?םנאה ,םע טזיב וד ,א״ :(ןדײמוצ

 טזאלעג ךיוא ךיז יז טאה ,דניק א ןעװעג זיא רע ןעװ ״?ןײש
 עדײב סאד ײז ןבאה רעטעפש ,קאב רעד ףיוא ןשוק םיא ןופ

 ...ןזאלעגפא
 ׳ןטימעגםיוא עבאב ןײז טאה רעמײהנעדאב סנאה ךיוא
 -רעטאפ רעםיורנ רעד ןיא ןענופעג טכירעגמוא יז טאה רע קװ
 -מוא םיא זיא ,״לקנעש-עילימאפ״ םײב ,לאז ןםיורג ןיא לוטש
 וצ יוזא ,ליפעג ענדאמ א טאהעג טאה רע .ןראװעג־ךעלמײה
 ,ליפעג א ,ןעיװקילער-עילימאפ יד טימ לקנעש םוצ יוזא ,ריא
 ־ראװעג ,טײקגיריגײנ םיוא טײז ןײא ןופ ןענאטשאב זיא םאװ
 ענעטלאהאב א ךיוא ,םאטשפא ןײז ןגעװ םראלק רעמ ןרעװ־וצ
 םע סאװ ,םענעגראבראפ ןוא ןשיטסימ םעד וצ טפארק-סגנואיצוצ
 יד ןופ גנוטײדאב יד ןסיװ וצ ,יורפ יד ראפ ךיז טימ טלעטש
 רעד ןופ ;ןא םיא טימ ךיז ןרעהעג םאװ ,ןעיװקילער-עילימאפ
 וצ טימרעד ךיז רעטנענ טאהעג־ארומ רע טאה טײז רעטײװצ
 ־עג ןיוש ךיז טאה ,רעמײהנעדאב םנאה ,רע םיראװ .ןענעקאב
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 ןגיטכיר 8 ראפ ראנ /רעמײהנעדאב״, ןײק ראפ משינ ןטלאה
 •אפ סרעטומ רעד וצ ןעװעג-סחימ ךיז טאה רע .״םניטראמ״

 סאװ םאד .גרובמאה ןזפ רעיוב־ףיש יד ,םניטראמ יד וצ ,עילימ
 זיא םאד ,רעמײהנעדאב א ןראװעג׳ןריובעג גילעפוצ זיא רע
 ןכלעװ בילוצ ןוא ןעגנאגאב זיא רעטומ ןײז םןןװ ,רעלעפ א
 רעד רעבא .ריא ףיוא ץראה ןײז ןיא םורדראפ א טגארט רע
 יד ,םאטשפא ןגיטכיר ןײז ןעמענפא טשינ םיא ןופ ןאק רעלעפ
 •עג ןענעז ,םרעמײהנעדאב יד טשינ ,םניטראמ יד .םניטראמ

 ואװ .רעמיצטעברא ןײז ןיא ןוא רעמיצםאלש ןײז ןיא ןעגנאה
 ןופ םענײא ןופ עיפארגאטאפ א ןעמוקאב טנאקעג ראנ טאה רע
 ־פאלש ריא סיוא ,םיורא דאלפוש םרעטומ ןײז םיוא ,םניטראמ יד
 רעמיצ ןיא ךיז ײב ןוא ךיז וצ טפעלשראפ םע רע טאה ,רעמיצ
 •״רעדרעמרעטאפ״ ןכיוה ןםײװ ןיא עדײז רעד .ןעגנאהעגפיוא

 •לעב ןײז טימ רעװש טציז טאװארק ןטײרב םעד טימ ןגארק
 ןיא עבאב יד .טרעיומעגנײא יװ ,לוטש רעד ןיא בײל ןגיפוג

 ןטלפענקראפ עבמאג רעד וצ םעד טימ דײלק ןטײרב ןגנאל
 ריא ,עלעטײק ןדלאג א טגנעה םע ןכלעװ רעביא ,ןאטסאק
 ,רעכעל־ןגיוא עטמעראפעג־ןײש גידנור יד ןוא לזענ גיציפש

 ײװצ ,רענײטש־לדײא עגידעבעל ײװצ יװ ,ןציז םע עכלעװ ןיא
 ןםיבראפ ,ףײטש טקוק םניטראמ יורפ .םימי-ןגיוא עניורב־יורג
 םאד שטאכ .טײז א ןיא ץעגרע גידתונשקע טקוק ,ןײצ יד טימ
 לםיב שפיה א ןטארראפ טאה ןעבאב רעקשיאיוג רעד ןופ םינפ
 ןופ ןכירטש־רעטקאראכ טקעדטנא ןירעד םנאה טאה ,טײקטסארפ
 •ל§ם ןוא ןרעיופ רעביא רעשרעה ,״עיצארענעג^רעשרעה״ א

 רע טאה — ״ןריציפא ןוא רעציזאבטוג ןופ עילימאפ א״ .ןט^ד
 טאה רע .ןעװעג תמא טשינ זיא סע שטאכ ,טדערעגנײא ךיז
 ןעמוקעגםיורצ זיא רעטומ ןײז זא ,ןלײצרעד טרעהעג לאמטפא
 עדײז ןײז ,םאטשפא ןשירעיופ וליפא ,ןכעלדעגריב־בלאה ןופ
 ןײלא ךיז טאה רעכלעװ ,ןזארטאמ ןוא םרעשיפ ןופ — וליפא

 םעד טשינ ...יוב־ףיש ןופ רעמענרעטנוא ןא וצ טעבראעגפיורא
 ןעװעג םיא זיא עיגאלאענעג־החפשמ סרעטומ רעד ראנ ,סרעטאפ
 טאה ? דצ םרעטאפ ןכאנ רעדניק ןעמ טנכער םאװראפ .טנאקאפ
 ־יצעד רעטומ יד ךאד זיא ,ךעלטנגײא ,טגערפעג טפא ךיז רע
 ״ראפ דגיק סאד ןכלעװ ןופ ,טולב ריא ךאד זיא םע ...דנרי־־ז
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 םיא טרענ ,ןבעל ןוא טלאטשעג םיא ךאד טיג יז ,ךיז טרימ
 ןענעז רעדניק זא ,ןזעלעג טלמונא טאה רע .זײפש ריא ןופ
 ...רעטומ רעד ןופ רעטםעװש ןוא רעדירפ יד וצ ךעלנע טפא
 טײקכעלנע ןא טכוזעג גידתונשקע טאה רעמײהנעדאפ סנאה ןוא
 טניפעג רעכלעװ ,סניטראמ װאטםוג רעטעפ ןײז ןוא ךיז ןשיװצ
 רע עיפארגאטאפ סנעמעװ ןוא םיקחרמ יד ןיא ואװ־ץעגרע ךיז
 ןײא ןיא ןטלאהעג טאה רע .ןגירקענםיורא רעטומ רעד ןופ טאה
 ,ןעמראפ־עבמאג ןוא ־זאנ ,ןגיצםטכיזעג עגידתופתושב ןקעדטנא
 •ניא שטאכ ,םניטראמ װאטםוג רעטעפ םייב יװ גיילםיוא־ןגיוא

 ןופ םינפ םאד .ןעװעג טשינ ןופרעד רופש ןײק זיא ןתמארעד
 ןרופש עלא "יןגארטעג טאה ,רעטעפ ןײז ,םניטראמ רעגרובמאה
 עגידתונמחרמוא יד .רעשיפ ןוא ןזארטאמ יד ,סעדײז ענײז ןופ
 •עג ןענעז תובא ענײז עכלעװ ןיא ,ןעמרוטש־םימי ,ןטניװ עיור

 יד ןיא ןזאלעג ןרופש ערעייז ךיוא ןב§ה ,ןראװעג־טעװעטראה
 ־םטכיזעג ענײז .םינפ םרעטעפ ןײז ןיא ןדלאפ עגידדענייטש
 ןוא ךיז ןשטײנק וצ טײקגיאעפ יד ןםעזאב טשינ ןבאה ןעמראפ
 ךײלגראפ ןיא ,רעטעפ ןײז ןופ םיגפ סאד .ןכאל וצ םעד ךרוד
 רעלעדײא ןוא בראפ־טיוה רעניורב רעגיטפנאז רענייש רעד טימ
 זיא ,םינפ ׳םנאה רעביא טבעװשעג טאה םאװ ,טײקטמיורטראפ
 א ןופ שטנעמ םענענאטשעגפא ןא ןופ טכיזעג םאד יװ ןעװעג
 ןגעג ,טבש ןגידנעניואװ ןײטש ןטראה ןשיװצ ןוא דלאװ ןיא

 ...רעעפארײא ןםייװ א ןופ קילבנא ןטנעגילעטניא םעד
 םנאה רעד—ןעװעג רע זיא ןײש ראנ ,סאװ־םאװ םיראװ
 עגיטראנדישראפ ײװצ ןעמענ טפראדעג ןבאה םע .רעמײהנעדאב
 םע ידב ,ןשימםיוא ךיז ןוא ןרוטלוק ןוא ןםאר עגירעי־טנזיוט
 טניפעג ןעמ יװ ,םיגפ אזא ,טלאטשעג אזא ןדליבםיוא ךיז לאז
 ־ײהנעדאב יד ...ןרעטלע עטשימעג ץופ רעדניק ייב טפא יוזא
 ״ראפארפ א ךרוד טרעדלימעג ,,קנאלש ןוא ךיוה ,רוגיפ עשירעמ
 ,ןעגנוגעװאב עגידגטעלג־גיוא ,עגידנטםולג ,גגולײטעצ רעלענאיצ
 רילאק םעניורב ןופ טיוה יד ןטימעג םאד טײרפרעד ןבאה םאװ
 ־עג ^טאה םינפ ןײז .טײקכײלב רעלעדײא ןא ךרוד טרעדלימעג
 ײװצ יד ןופ עטםשיטםירעטקאראפ פאד ,ןרופש יד ןגארט
 ,עגנערטש יד .טמאטשעג טאה רע עכלעװ ןופ ,ןסאר ענעדישראפ

 לאטש ןלעדײא םיוא יװ ןענעז סאװ ,ןעמראפ־םטכיזעג עטנאפשעג
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 ןכיוה ןײז ןיא טרימראפ ךיז ןבאה ײז יװ ,ןעװעג-טרעמאהעג
 ןיא ,רעדלעפףקאב עגידכעלגנעל ענײז ןיא ,ןרעטש ןטעלגעגםיוא
 ,עבמאג עגידכעלגנעל יד ,זאנ רעגינילדארג רעגנערטש רעד
 ײברעד ,םניטראמ יד ײב יװ ןעװעג־ןטלןןהעג טםעפ ןענעז
 ךרוד ןראװעג-טגיצראהאב ןוא טרעכײװראפ רעבא ײז ןענעז
 עשירעמײהנעדאב יד ןופ םיורא׳טקוק םאװ ,טומײװ ןשיריל םעד
 טלארטשעגםיורא ןבאה רילאק ןלעקנוט-טעמאם ןופ ןגיוא ...ןגיוא
 יד ךרוד טכאװאב ,ךעלרעה-ןגיוא יד ןופ בעװעג םעד ךרוד
 ןגידנריר ,ןגידנטעלג א טימ ,ןעמערב עגנערטש ענעגיובעגםיוא
 ןבאה ײז ...ןײטשרעדיװ טנאקעג טשינ טאה ןעמ ןכלעװ ,קילב
 ״עװש יװ ,טײקםיז רעשילאטנעירא רערעװש א טימ טרובישראפ
 םאװ ,מײקכעלטנגױ עטשימעג עכעלבײװ-ךעלנעמ יד ...ןײװ רער
 ,םירבא עטרילעדאמםיוא ענײז ,ןםעזאב טאה רוגיפ עצנאג ןײז
 ןעװעג ןענעז ,רילאק-טיוה רעגידנפושיפראפ־ךעלמײהמוא ןײז
 טכאמעג-גיטנעהפא ןבאה עכלעװ ,ןא-טייהדניק ןופ ןפאװ ענײז
 רעירפ ןײז ןיא ןפאװ יד טקעדטנא דלאב טאה רע .טנײפ ענײז
 ןײז ,רעיצרעד ענײז ,ןרעטלע ענײז ןגעג ראנ טשינ ,טנגוי

 ײז ןעװ ,לוש רעד ןיא םירבח ענײז ןגעג וליפא ראנ ,החפשמ
 .טעפעשטעג םיא וצ ךיז ןבאה

 ןטכיראב וצ ןעמוקעגםיוא ןםנאה זיא םע ןעװ ,לאמםעדעי
 ,דגאטש ,םאטשפא םעד ןגעװ רערעל ןוא םאלק״ראפ לוש ןיא
 רעד ןיא ןעמונעגגא זיא םאװ ,ןרעטלע ענײז ןופ גנוגיטפעשאב
 •עג גידנעלמרומ ליטש א טרעהרעד רע טאה ,לוש רעשטײד
 יװ ,רעלישטימ ענײז ןופ קנעב יד רעביא ןײגכרודא רעטכעל
 ןעװ ,ןעמוקעג זיא םירבח ענייז ןופ ןכאל םאד .ןעניר רעםאװ א
 ןשיאאזאמ״ ןופ ןענעז ןרעטלע ענײז זא ,טנאמרעד טאה רע
 טאה םאמ רעעיװעג א ןיא .״ןשינארעטול״ ןופ רע ןוא ״ןביולג
 ןיא לגנײ םאד יװ ,עגאל רעבלעזרעד ןיא טליפעג ךיז רע
 .״רערעקנעמיוק-רעטאפ״ :ןטכיראבוצ טאהעג טאה םאװ ,םאלק
 יד טאה םעלא ךאנ — .עבלעזםאד ןעװעג טשינ זיא םע רעבא
 -ירעמײהנעדאב ןופ ףעש״ :םרעמײהנעדאב יד ןופ עיםעפארפ
 םע)ןגײװש ןוא גנוטכא ןפורעגםיורא ״טלאטשנא-ןקעטאפיה דעש
 ׳אקילעד א ןופ רעבאהניא ןא טראד םאװ ,עבלעזםאד טשינ זיא
 טאה םלאפנדעי ...(רעטמאאב רעדא טפעשעג-ןלימ^ירעדא ׳ןםעט
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 ןוא טקירדעגרעטנורא טרעװ ןײז ״ןביולג רעשיאאזאמ״ רעד
 וצ ךיז ןעפעשט וצ םירבחףסאלק ענײז גגוגיטומרעד ןבעגעג
 ׳אל רעגיזאד רעד ןיא ןײלא ןעװעג טשינ זיא רע סאװ ,טוג ךאנ .םיא
 ןבאה סאװ ,ךעלגנײ ערערעמ ןענופעג ךיז ןפאה םא?ק ןיא ,עג
 רעבא ןבאה ײז ,״ןביולג ןשיאאזאמ״ ןופ זןטכיראב טפראדאב
 טאה ,סנאה ,רע עכלעװ וצ ,ךיז ראפ עפורג א טעדליבעג
 טימ ךיז ןבאה טראד ענעי ...ןרעהעגוצ טנאקעג טשינ ןיוש
 ־דארעמאק טשינ ביוא ,ור ןפאשראפ טזומעג לגענ־ןוא־טםיופ
 טשינ םירבח עכעלטםירק יד ןבאה ןעמענײק טימ רעבא .טפאש
 יוזא טשינ ײז ןבאה ןעמענײק ,טכאמעג־םולש לענש יוזא
 ,םיא יװ ,״ןביולג ןשיאאזאמ ןופ רעטאפ״ ןעװעג־לחומ קגילפ

 ם§ד ױא םאװ ,״םאמירפ״ רעד וליפא .ןרעמײהנעדאב םנאה
 רעסיורג א םעד בילוצ) רעירא ןא — םאנפיוא ןא ןעװעג לאמ
 לוש ןיא טאה סנאה .טפאשדנײרפ סנעםנאה טכוזעג טאה ,(ןםחי
 ךיז טאה׳מ ןעװ .גנולעטש עטריגעליװירפ עפיװעג א ןעמונראפ
 ,ךוברעל א ןיא רעדא רעדעפײלב א ןיא טגיטיונעג פאלק ןיא

 םיא ןבאה ליפ .טקערטשעגםיוא ךיז םיא וצ טנעה ליפ ןבאה
 לאמטפא רע טאה רעדנעטש ןײז ףיוא .טפאשדנײרפ ןטאבעגנא
 םיא ןבאה ײז יװ ,״ןעטראגרעיט ןופ אלאפא םוצ״ רעדיל ןענופעג
 ךרוד טשינ ןבראװרעד ךיז רע טאה גנולעטש יד .לוש ןיא ןפורעג
 ־עגמוא םאזראפש רעײז ,בגא ,ךיז זיא רע ןכלעװ טימ) טומ ןײז
 טימ .ןעמוקוצנא וצרעד טפראדאב טשינ טאה רע ,(ןעגנאג
 ןײק ןעמ ףראדאב ,טשינ טומ ןײק ןעמ ףראדאב ןגיוא עכלעזא

 ...םאלק־לוש א ןיא וליפא — טשינ לגענ־ןוא־טסײפ
 רעמענעגנ^ רעײז טשינ ךעלנײװעגרעםיוא רעד ראפ
 ־נײרא םיא טאה ״ןביולג רעשיאאזאמ, רעד רעכלעװ ןיא ,עגאל
 יומ יד ראנ ,רעטאפ ןײז טגידלושאב טשינ רע טאה ,טכארבעג
 ,גנוטכא ןופ ליפעג א טגאמראפ רע טאה רעטאפ םוצ .רעט
 רעד ןופ ףעש, סלא טאהעג םיא וצ ןבאה ןשטנעמ עלא סאװ
 ךיז ןאק רעכלעװ ,ןאזרעפ ענײש םלא ,״רעמײהנעדאב עמריפ
 םנטצעל ןוא ןאמסטראפם רעטנאקאב םלא ,ןטלאה גיטראםיורג
 רעמײהנעדאב םקאמ םיראװ ,״דלעה־עילימאפ״ רעד סלא ךיוא
 זיא םאװ ,םרעמײהנעדאב יד ןופ רעגיצנײא רעד ןעװעג זיא
 םענרעזײא ןטימ רעטעדנואװראפ א גירק ןופ ןעמוקעגמײהא

 46 ,טתרגפא פײנ םולש



 ש 8 ם 1 ל ש 242

 קילגמוא ןײז ןיא טגידלושאב טאה רע רעבא ןעמעװ .ץײרק
 ןעװעג טשינ םע זיא ,ןדײ ןופ פא׳טמאטש רע סאװ ,רעבירעד
 ״עג םיא טןןה יז סזןװ ראפרעד .רעטומ ןײז ראנ ,רעטאפ ןײז
 ןכעלקערש 8 ןעזעג ןירעד טאה רע ״.רעטאפ ןשידײ 8 ןנעג
 ראפ ןוט וצ םעפע טײקגיאעפמוא ןא ,טײז ריא ןופ םזיאגע
 ,ראג טאה יז זא ,טשינ דניק ןגײא ריא ראפ וליפא ,ןרעדנא ןא

 ןבאה ןאק םע םאװ ,ןצנעװקעםנאק יד ןגעװ טרעלקעג טשינ
 ...רעטאפ ןשידײ א םיא טיג יז סאװ ,םעד ךרוד ,דניק ריא ראפ
 ,ףרואװראפ רעגיצנײא רעד ןעװעג טשינ זיא סאד רעבא

 זיא ,םעלא ךאנ .ןכאמ וצ רעטומ ןײז טאהעג טאה רע םאװ
 ,רעמײהנעדאב א ןײז וצ ןעמעש וצ םאװ אטשינ ךאד ךיז

 ןופ ןוז א ןײז וצ דעמ םעפע םע טײדאב ,ןדײ ןופ שטאכ
 ראפ ןוא .״ץלוש״ ןטנאקאבמוא ןא טראד ןופ יװ ,רעמײהנעדאב
 ןא ,גנוטכא עפיט א טאהעג ,ןעמעלא ךאנ ,רע טאה רעטאפ ןײז
 עטשרע יד ןופ רענײא ןײז וצ :האנק טימ טשימעג גנוטכא
 ןײק ןעװעג טשינ זיא המחלמ רעד ראפ ןילרעב ןיא טײל םטראפם
 1יא רע רעדײא ,המחלמ רעד ראפ ןראי יד ןיא .טײקגינײלק

 טרעהעג רעמײהנעדאב םקאמ טאה ,ןראװעג׳טעדנואװראפ רעװש
 ןשטײד םעד ןופ דילגטימ א ,טפאשלעזעג רעםיורג רעד וצ
 ׳וצנא דײ א ראפ ןעװעג׳רעװש רעײז זיא םע ואװ ,בולק׳טכאי
 יד ןעװ ,לטײש םענעלאטעמ םעד טימ ,טנײה ךיוא .ןעמוק
 טימ ןײג וצ ןא ךיז טוט רע זא ,טשינ םיא ןגינײפ ןגאטײװ
 ׳טפאשלעזעג רערעדגא ןא ףיוא רעדא ,ערעפא ןיא רעטומ רעד
 ץײרק םעגרעזײא ןופ לדנעב םאד ןוא ,גנומענרעטנוא רעכעל
 רעד זיא ,קארפ ןיא זיא רע ןעװ לאמלײט ,ץאל ןײז ןיא זיא
 רע טרינאפמיא טלאמעד — טײז רעד ןיא אד ךאנ ןײלא ץײרק
 ראנ טשינ טײקגידריװ ןײז טימ ,גנוטלאה רעצלאטש ןײז םימ
 יוזא גאט ןגיטנײה ןזיב ךאנ זיא עכלעװ ,יורפ ןײז זיולב
 ןוז רעד ןוא .ןוז ןײז ךיוא ראנ ,םיא ןיא טבילראפ ךעלברעטש

 ...אגקמ םיא זיא
 ןײז וצ טליפעג טאה רע םאװ ,סורדראפ ןטםפיט םעד
 טקנעש ,רעטומ יד ,יז םאװ ,םעד בילוצ ןעװעג זיא ,רעטומ
 ראנ ,ןוז ריא טשינ ,ןבעג וצ טאה יז םאװ ,ץלא ,ץלא קעװא
 ןרעטלע עגײז יװ םעדכאנ זא ,טכארטעג טאה סנאה ...ןאמ םעד
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 ,טלעװ רעד ףיוא ןעגנערב וצ םיא ״עיסימ״ רעײז טליפרעד ןבאה

 רעטומ יד סאװ ,קנאשעג-סעביל רעדעי ,טײקכעלטרעצ עדעי ןיא
 וליפא ,ךעלצונמוא ןוא גיסילפרעביא ,רעטאפ םעד קעװא־טיג
 יז םאװ ,ביור ,הבנג זיא םע — רעמ ךאנ םאװ ןוא .גידנד
 ןבאה סאװ ,ןעגנואיצאב עכעלטדעצ יד ...םיא ןופ קעװא״טביור
 ...ןבעל רעײז מלופעגםיוא ןבןןה ,ןרעטלע עגײז ןשיװצ טשרעהעג

 טאה םע ...טאהעג טײקכעלדגיפמע יד רע טאה דגיק םלא ןיוש
 טאה םאװ ,עביל עכעלטפאשנדײל יד טריראב םענעגנאמוא םיא
 ׳םיוא יװ טליפעג ךיז טאה רע ,ןרעטלע ענײז ןשיװצ טשרעהעג
 זא ,ליפעג עראלק םאד טאהעג טאה רע ...םעפע ןופ ןסאלשעג

 ...םיא ןיא טשינ ךיז ןגיטיונ ײז
 טשינ זיא סע .ןעװעג״ראװ סןןמ רעםיװעג א ןיא זיא סע
 ״הנותח א ןופ ןבעלנעמאזוצ עגיאור ,עשינאמראה סאד ןעװעג
 םאװ סאד ,רעדנאנאטימ ךעלקילג ןענעז םאװ ,קלאפראפ טאהעג
 א ןעװעג רעמ זיא םע .ןרעטלע ענײז ןשיװצ טשרעהעג טאה

 רשפא .ערעדנא׳ם סנײא ךיז ןםערפ א ,ךיז ןעניפעג גידנעטשאב
 ״עג טאה םאװ ,עגיטראדמערפ סאד טליפשעגטימ ןירעד טאה
 ןבעל סאד טאהעג-גונעג ןבאה ײז .ןדעדנא םײב רענײא טצײר
 ,דניק א ןיא טגיטיונעג טשינ ךיז ןבאה ײז ,ןײלא ךיז טימ

 •ראפ .ןריטנעמעצ סע ןוא ןבעל רעײז ןיז א ןבעג לאז סאװ

 טרעטשעג ײז טלאװ דניק םאד יװ ,ןעזעגסיוא טאה סע ,טרעק
 טעמפ ןענעז רעטאפ־ןואירעטומ .־..עביל רעמיטניא רעײז ןיא
 ערעײז ןיא ןטלאהאב ,ןסאלשעגפא ןעמאזוצ ןעװעג גידנעטש
 יד טאהעג םיוק טאה סנאה רענײלק רעד זא יוזא ,ןרעמיצ
 יד טימ ןעמאזוצ ןײז וצ ןראי־דעדניק ענײז ןיא טײהנגעלעג
 ןעװעג ךיוא זיא בײװיןוא׳ןאמ ןופ ךיז ןסילשפא סאד .^עמלע
 טימ טניואװעג טאה ןסקאמ ןופ רעטומ יד סאװ ,םעד בילוצ
 ,דעגיװש רעד ראפ טאהעג-ארומ טאה רינש יד ,ןעמאזוצ ײז

 -עג טראװנגעג ריא ןיא ךיז טאה יז ,ריא ראפ טרינעשז ךיז
 טאה יז .ץלא טכאמ יז םאװ ,טירט-ןוא־טירש ןדעי טימ טנכער
 ,ןאמ ריא וצ ןליפעג-םעביל עריא ןזײװאבוצסיורא טאהעג-ארומ

 ןטיול טשינ מע זיא רעמאט ,ײברעד ןעװעג זיא עטלא יד ןעװ
 טימ ןטלאהאב טפראדאב ךיז ןבאה בײװ-ןוא-ןאמ ...ןיד ןשידײ
 *נײרא םע ןבאה ײז ןוא עביל רעײז טימ ,טײקכעלטרעצ רעײו
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 ןגעלפ םעד ביליצ ךיוא .ןרצמיצ יד ןיא ךיז ־וצ ןגארשעג
 ־נופ ןראפקעװא טפא רצײז ראפ שיבנג א יװ בײװ־ןוא־ןאמ
 ײב לזײ^^ה ןײלק א '^טאהעג ןבאה םרעמײהנעדאב יד .םײהרעד
 ואװ ,טאטש רעד ןופ רעטעמאליק גנילדנצצ ראפ א ,ערעזא ןא
 ־עדנא ײב רעדא ,״םדנע־קיװ״ יד ףיוא ןגצלם בײװ־ןוא־ןאמ

 סקאמ ןכלעװ ,ליבאמאטיוא ןטימ ןראפםיורא טײהנגעלעג רער
 טבילראפ גנױ א יװ ןבעל ײז ןגצלפ טראד .טריפעגנא טאה
 רעײז ףיוא ןראפמורא ייז ןגעלפ גצט־רצמוז יד ןיא .קלאפראפ
 ,ןעלטילש ךיז'' רצטניװ ןיא .צרעזא רעד רצביא ףיש־לגעז
 צלעיציפא יד ןעװעג טשינ זיא םאד .ןבײרט טראפם־רעטניוו

 רעײז ןעװצג זיא םאד ,םרצמײהנצדאב יד ןופ םײה״רצמוז
 יוזא לזײח סאד ןבאה״ ײז .ןײלא ךיז ראפ ״טרא־ואװצדנאר״

 .ןטירד א ראפ טרא ןײק ןײז טשינ לאז םע זא ,טכאמעג־ןיילק

 ־טימ ןלאפ צנעטלעז רצײז ןיא ראנ ײז ןגעלפ םגאה ןגנױ םעד
 ראנ רצ זיא רצבא םיוק .ןײלק ^^ג זיא רע ןעװ ,ןעמענ
 ,מיצורית ענעדישראפ רעטנ^ ײז ןבאה ,ןםקאװעגרעטנוא

 ...ןכאמ וצ סעיצקצל ענײז ףרא^ רע .םײהרעדניא טזאלעגרעביא

 ײב ןרעטלצ ענייז טימ רע ©געלפ ,ץרוק רצײז רצבא ,רעמוז
 טאנאמ ןײא טאה רצטאפ רצד ןעװ ,ןעגנערבראפ עצזדראנ רעד
 ,ײז^^ןא ןעװעג רע זיא םלײטנטםרצמ רצבא .טאהצג ביולרוא

 רעטומ יד טגעלפ ,ןעװצג טאטש ןיא זיא רצטאפ רעד ןעװ לײװ
 .םײהרעדניא ןײז ךיוא

 ךיז ןלופםיוא םאד טאה ןראי־רעדניק ענײז ןיא ןיוש
 ןזאל ךיז ןגונגאב סאד ,ןרצטלע ענײו ןופ ןרעדגא ןטימ רענײא
 טשרע םע זיא טםואװאב .טקנערקעג ןסנאה ןײלא ךיז טימ
 ־נאג רצד ךרוד .ןםקאװצגפיוא זיא רע ןעװ ,ןראװעג לגנײ םעד
 יד טאה ,ןעװעג דלעפ ןיא זיא רעטאפ רעד םאװ ,טײצ רצצ
 יז ,טקרעמאב טשינ ,ןעזעג טשינ טצמב ,ןוז ריא ,םיא רעטומ
 ןפאלק־ץדאה טימ .רצטאפ ןטימ ןעמונראפ ןצנאגניא ןעװצג זיא
 ־פיוא טגצלפ ,רעגצרט־וױרב ןופ העש יד טראװעגפא יז טאה
 שיט םײב ,ריט רצד ײב ןצגנולקעג טאה ןצמ ןעװ ,ןרצטיצ
 ןיא ךיז ןעניפעג ןײז ןגצװ ,רצטאפ ןגצװ ןדצר ראנ יז טגצלפ
 .ןײטשוצסיוא טאה רע םאװ ,ןראפעג עכעלקערש יד ןגעװ ,דלצפ

 טגאקצג גיטכיט יוזא ךאד טאה סאװ ,רעטומ יד טגעלפ לאמטפא
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 ךיא ןאק יװ״ ;שיט םײב ןעײרשפיוא ,ןװרענ עריא ןשרעהאב
 ךיז טאה לגנײ סאד ״זטיונ ןיא זיא םקאמ ןעװ ,ןםע גיאור
 טימ ,ןראװעג־גיםירדרעביא םיא זיא םע ןעװ ,טביולרעד לאמא
 ןײלא טשינ ךאד זיא רעטאפ, :גנוקרעמאב רעשיטקאטמוא ןא
 ןפורעננא םיא יז טאה — ״זשרוב רעגיטראמוא״ ״:דלעפ ןיא
 ׳טעדנואװראפ רעװש זיא ןאמ ריא ןעװ .שיט םעד טזאלראפ ןוא
 ,ןגעלעג לאטיפש ןיא טאטש רעדמערפ א ןיא ,גירק ןיא ןראװעג
 ךיז ןגראז וצ טשינ ,גנאל־םישדח ןסעזעג טראד רעטומ יד זיא
 רעד רעטנוא טזאלעגרעביא ט§ה יז סאװ ,לגנײ ריא ןגעװ

 .טםניד רעד ןופ טכיזפיוא

 םנאה רעבא ךיז טליפ ןא המחלמ רעד ךאנ טניז ןופ
 קילגמוא םאד טײצ .ןרעטלע ענײז ןופ טזעלעגפיוא ןצנאגניא
 םענײק ראפ בײװ־ןוא׳ןאמ ןבאה ,ןעשעג דנאלשטײד טימ זיא

 .ךיז ראפ ראנ ,טבעלעג רעמ טשינ

 ןבעל םײב ןטלאהרעד ,ןםקאמ ,םיא טאה םאװ ,עגיצנײא םאד
 .קילג ךעלנעזרעפ ןײז ןעװעג זיא ,טײצ רעטכעלש רעד ןיא

 עטצעל יד ןעװעג זיא טײקגירעהעגוצ־עביל עכעלנעזרעפ רעײז
 ׳ןטכאשעגפא זיא עכלעװ ,טײצ רעטוג רעםיורג רעד ןופ טשער
 רעײז ןופ ןפאה ןגיאור םעד ןיא .גירק םעד ךרוד ןראװעג
 ׳יװעג עדמערפ עטנאקאבמוא יד ןופ ןפאלטנא ײז ןענעז עביל
 ־עג סע זיא םיװעג ...ײז םורא טמערוטשעג ןבאה םאװ ,ןרעט
 ־כעלטראװטנאראפ יד ןדײמםיוא ןא ,ןפיולטנא שינדחפ א ןעװ
 רעגידנעטש רעײז טימ ןטלאװ ײז יװ ,ןעזעגםיוא טאה םע ,טײק
 טלעװ יד ןאק זנוא ךאנ״ :טגאזעג ןעװעג טײקנםאלשעגפא
 ךעלמראװטנאראפ טכאמעג ךיז טאה רעטאפ רעד ...״ןײגרעטנוא
 ,טליפעג רע טאה דלוש עכעלנעזרעפ ןײק טשינ .םעלא ראפ
 ׳טנאראפ זיא םאװ ,רוד ןײז ןופ ,טײצ ןײז ןופ דלוש א ראנ
 ןײש יוזא טשינ ןיוש םע טעװ רוד רעגיטנײה רעד״ .ךעלטראװ
 םע״ — .ןגאז בײװ םוצ ןאמ רעד טגעלפ — ״זרימ יװ ,ןבאה
 ׳כײל ןעמונעג סע טאה רעטומ יד ״...ײז ףיוא תונמחר א זיא
 ;טײקכעלדנעטשראפסבלעז ןוא טײקגיאור רעקשיאיוג טימ ,רעט
 עגירעזנוא סאד ןבאה רימ זןפלעה וצרעד רימ ןענאק םאװ״
 רעד טגעלפ — ?ןוטעג עגירעזנוא סאד רימ ןבאה יצ״ .״ןוטעג
 ידב ,ןוטעג עגירעזנוא סאד ןבאה רימ — .ןגערפ ףיורעד ןאמ
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 ראפ ןוא טאהעג ןײלא ןבאה רימ םאװ ,עגײש סאד ןרעטשעצוצ
 ״.טלעװ עטריניאור ,עגידבורח א ןזאלוצרעביא עגיטנײה יד

 ןדעי ,ןלאפראפ ,רעטבילעג ,ןא ןגראז ריד וטפכ^מ םניחב״
 ,ןדנעטשמוא יד רעטנוא ,טײצ ןײז ןיא ןבעל וצ טרעשאב זיא
 ,רעבא״ ״.גידלוש טשינ ןענעז רימ ,ןײרא־טלאפ רע עכלעװ ןיא

 טגעלפ — ״!עגארפ יד זיא םאד ?גידלוש טשינ רימ ןענעז יצ
 ט^ה סאװ םאד .ןעלבירג ןײד טימ גידנעטש״ .ןגערפ ןאמ רעד
 יװ ,ןעעז ײז ןלאז טציא .ןעשעג טזומעג טאח ,ןעשעג טלאזעג

 ״!ןכירקוצםיורא ןופרעד יוזא
 ־טשינ סרעטומ רעד טליפעג טאה םנאה רענײלק רעד
 רעד טימ טליפעג סאד טאה רע ,םיא ןיא טײקטריםערעטניאראפ
 ,המשנ רעשירעדניק ןײז ןופ טסעטארפ ןוא טײקרעטיב רעצנאג

 ...ןפראװעגקעװא יװ ,טלזגאב ןוא טביוראב טליפעג ךיז טאה רע
 ׳טםואװאב םעד טאהעג ךאנ זיא םע יװ רע טאה רעטאפ םײב
 -ומ רעד ײב ,טײקגירעהעגוצ רעראילימאפ רעסיװעג א ןופ ןײז

 •נא טשינ טײקגירעהעגוצ עראילימאפ עגיזאדיד רע טאה רעט

 גיאעפמוא זיא יז זא ,טכאדעגסיוא םיא ךיז טאה םע .ןעזעג
 ןבײרשראפ טפראדעג ךיז טאה סנאה ןעװ .עביל׳רעטומ ףיוא
 ,טלקנעװקעג טײצ עגנאל א ךיז רע טאה ,טעטיזרעוױנוא ןפיוא

 א ןרעװ טלאװעג טאה רע .ןביולקוצסיוא םאװ טסואװעג טשינ
 ־עג טשינ ןײלא רע טאה ,רעלטםניק א ראפ םאװ .רעלטםניק
 ןטמיטשאב א וצ גנוגײנ םוש ןײק ,ךעלטנגײא ,טאה רע .טסואװ
 ,לדיפ טליפשעג ןײש טאה רע .טאהעג טשינ ףוראב ןשירעלטסניק

 רעדיל םײה רעד ןיא וליפא טאה רע ,לסיבא טלאמעג טאה רע
 -עג ןעמ טאה החפשמ רעד ןיא .ךעלםיב וצ ץלא - ןבירשעג

 רעד ןיא טאהעג ןיוש טאה ןעמ .ףיורעד פאק ןטימ טלקאש
 טלאװעג ךיוא טאה רע .״טשינעגיוט״ ןשירעלטסניק אזא החפשמ
 ממולחעג רע טאה — םינפ ןײש ןײז טימ) רעליפשיוש ןרעװ
 ערעיראק א ןכאמ ןענאק רשפא רע טעװ — ליטשרעדניא
 •םיוא ךיז ליװ רע זא ,ןטעבעג רע טאה ךאנרעד .(אניק םײב

 ךיז ןעמ ןאק ,ןײז וצ רעבײרש״ .רעבײרש א ןײז וצ ןדליב
 -,״רעבײרש ןײק טשינ זיא ןעמ רעדא ,זיא ןעמ ,ןדליבםיוא טשינ

 טלאװעג טאה רע .טרעפטנעעג ףיורעד רעטאפ רעד םיא טאה
 ,ןײנ״ .ןכאמ וצ טלעװ רעד םורא עזײר א ,ןראפ זיראפ ןײק
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 וטםמוק טשרע םוצ ,ןענרעל םעטכער םעפע וטםזומ טשרע םוצ
 וטםנאק ךאנרעד ,ןרעװ םעפע טםעװ ,טעטיזרעװינוא רעד ףיוא
 .טגאזעג רעטאפ רעד טאה — ״!טסליװ וד סאװ ריד טימ ןוט

 ןא ,ןוז ןכעלטםירק ריא ןופ טראװרעד טאה םאװ ,רעטומ יד
 ןגארטראפ טשיג טאה ,רעטקאראכ ןקראטש א ,סניטראמ יד ןופ לקינײא
 ■־לעװ ,טײקכאװש א ןעזעג ןירעד טאה יז ,ןעגנומיטש םנעםנאה
 ׳נעדאפ ״ןלופ״ א ןײז-לחומ טנאקעג רשפא טלאװ יז פעכ
 •ראמ יד ןופ לקינײא ןא ,דניק א םריא טשינ רעפא ,רעמײה

 •עטניא וצ ןצגאגניא טרעהעגפיוא ךיז רעפירעד טאה יז .סניט

 ןכאמ ןאק רע זא ,טגאזעג טאה יז .טפנוקוצ ןײז טימ ןריםער
 טאה רעכלעװ ,ןגעגאד ,רעטאפ רעד .ליװ רע םאװ ,ךיז טימ
 •טנגױ ןײז ןופ רעמ ןעמוק ןשינעלקאװ סנוז ןײז זא ,ןעזעגנײא

 ־עג טאה ,טײקכאװש־םנליװ ןײז ןופ רעדײא ,םזאיזוטנע ןכעל
 גנולעטש עטרידיצעד עטמיטשאפ א ןעמענוצנא םיא ןטײנ טלאװ
 רעד ראפ טלעטשעג רעפירעד םיא טאה רע .םױדוטש ןײז ןגעװ
 וד רעדא - טגאזעג םיא רע טאה - ןגראמ זיפ״ :הרירב
 ךיז טםליװ וד ןכלעװ ,ףוראפ א םיוא ןײלא ריד טםפיולק
 וצ טסאה וד פאװ ,ריד ראפ םיטשאפ ךיא רעדא ,ןענעמדיװ
 ךיז ײפ טכאמעגפא טאהעג םנאה טאה סנגראמוצ ״וןרידוטש
 •טסנוק ןדידוטש וצ ןבילקעגםיוא טאה רע — קנאדעג ןיא

 .עטכישעג

 ראפ ןײז-לחומ טנאקעג טשינ רעטומ רעד טאה רע רעבא
 ־ערעטניאראפ״טשינ ריא ,טפנוקוצ ןײז וצ טײקגיטליגכײלג ריא
 ,ןעזעגנײא רעדיװ ןירעד ןיא טאה רע ,םיא ןיא טײקטרימ

 ,ץראה ריא ןיא טמענראפ רע ץאלפ ןדנטײדאפמוא ןא ראפ סאװ

 •עג םיא טאח םאד .ןקור ןרעביא מיא טפראװ יז טכײל יװ
 .ריא ףיוא טקנערק

 ןשיװצ ןעגנופײר ןעמוקסיורא טפא םעד פילוצ ןגעלפ סע
 זא ,גגוטײצ ןיא ןזעלעג סנאה טאה לאמנײא .רעטומ ןוא ןוז
 לײטנא ןטנעדוטס טכוז טאטש ןיא רעסישזער רעטמיראב רעד
 טײג רע םאװ ,עמארד רעשיכירג א ןיא ראכ א ןיא ןעמענ וצ
 ■לע ענײז שטאכ .ןבירשראפ דלאפ ךיז טאה סגאה .ןריפפיוא
 א ןגערפ ײז לאז דע ,םיא ןופ טראװרעד טשינ ןפאה ןרעט
 ׳ינוא ןפיוא ,גידנעטשפלעז ןעװעג ןיוש זיא רע ,שינעביולרעד
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 ךאד ,ליװ רע ס§װ ךיז טימ ןכאמ טנאקעג ןזא ,טעטיזרעװ
 עהעגוצ רעראילימאפ ךאנ טפאשקנעב א ןעװעג רעמ םע זיא
 רע ם§װ טימרעד ,ןרעטלע ענײז זצ טקעפםער רעדײא ,טײקגיר
 ־כאנ ,ןזט םע לאז רע יצ ,עגארפ רעד טימ טלאצעג ײז טאה

 ד״ י ▼ *־־ ד״ ד״

 םײ3 ןעװעג זיא םע ...ןעשעג טאהעג ןיוש זיא םע יװ םעד
 רע יצ ,םעד ןגעװ טלײצרעד גיטליגכײלג טאה םנאה ןעװ ,שיט
 •רעדיװ א טראװרעד טןזה רע .ר§כ םוצ ןבײרשראפ ךיז לאז

 םאד טנורג ןרןןלקמוא ןא סיוא ךיז טאה רע סאװ ,דנאטש
 ןגערוצפיוא ךיז ךאזרוא ןא ןב^ה לאז רע ידכ ,ןשנואװעג
 ןבאה רעבא ןרעטלע יד ...ןרעטלע ענײז ףיוא ןײז וצ זײב ןוא
 טאה םע םאװ ,טריגאער טשינראג יװ טעמכ עגארפ ןײז ףיוא
 יד טקוקעגנא טאה רעטאפ רעד .טריװרענעד רעײז לגנײ סאד
 א טימ טקוקעגקירוצ טאה רעטומ יד ןוא ,םיא טשינ ,רעטומ
 ׳עג ןופ םיורא זיא םנאה .רעטאפ םוצ קילב־סגנוגידנעטשראפ
 •נפלאהאבמוא רעשירעדניק א טימ טשטײנקענ טאה רע .דלוד

 םע״. :ןײצ יד טימ ןםיבעגסיורא ןוא ןרעטש םענײש ןײז טײק
 םע טרעװראפ ריא זא ,ךאד טגאז ,ןטלאהוצםיוא טשינ ךאד זיא
 ןוא טרעדנואװראפ טקוקעגנא םיא טאה רעטאפ רעד ״׳!רימ
 ןגערפ טנײה ?ןגאז וצ אד זיא םאװ, :ץיװ א טימ טגאזעג
 ןראט ײז סאװ ןוא אי ןגעמ ײז םאװ ,רעדניק ערעײז ןרעטלע
 דןרעדאמ טשינראג טזיב .טרעקראפ ראג םע טםכאמ וד ,טשינ
 ןיוש ךיא באה ץיװ םעד״ :טרעפטנעעג ףיורעד טאה םנאה
 טראװ םאד טנאטאב ףראש יוזא רע טאה ײברעד ״!טרעהעג
 .״ץיװ ןשידײ״ ןרעה טגאקעג ךעלרעפנײשאב טאה ןעמ זא ,״ץיװ״

 טריװרענעד רע טאה — ״!ץיװ א טימ פא ריא טרטפ ץלא״
 יז ,ןראװעג״סיורג ןענעז ןגיוא עיורג םרעטומ יד .ןבעגעגוצ
 קילב ״ןשיניטראמ״ ןטכע םעד טימ םיא ףיוא טקזקעג טאה

 זײב זיא יז ןעװ ,רעטומ ןײז ײב טנעקעג טאה םנאה םאװ
 ןפיל ענײז ,ןראװעג׳ךײלב זיא סנאה ״!לגנײ ןגיוצרעדמוא,
 עמיטש ןײז ןיא ״!דלוש ןײמ טשינ זיא םאד״ .טרעטיצעג ןבאה
 ןעװ .דלוש ןײד זיא סע ,אי״ .ףרואװראפ א טרעהעג ךיז טאה
 טאה ףיורעד ״!גנואיצרעד ןײק טשינ טפלעה ,ךערפ זיא ןעמ
 :לכײמש ןכעלטראװטנאראפ םעד טימ טגאזעג רעדיװ רעטאם רעד

 ״זזײב יוזא וטזיב םאװ זןטערטעגנא םופ ןפיוא ריד טאה רעװ,
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 קילב ןראטש ריא טימ גידנקוק ,ףראש רעטומ יד טגאז ףיורעד
 רעטכעלש א ןיא זיא ןעמ ןעװ״ :ןײרא םינפ ןיא ןוז םעד
 ןעמ טשינ ,טנאװ רעד ןא פאק ןײלא ךיז ןעמ טגאלש ,עניול
 סנאזז טאה ףיורעד ״:םיוא שיט םנרעטלע יד ײב סע טז^ל
 :טלעטשעגפיוא ךיז ןוא טגײלעג שיט ןפיוא לטעװרעס ןײז

 ,ןפראװ טראװ׳הליחמ א טלאװעג טאה רעטאפ רעד ״!לחומ טײז,
 ןשירעלעפאפ א טימ ןעמונעגפא םיא סע טאה רענא רעטומ יד
 ענײז םנאה טאה געט ראפ עטספענ יד דיוזא רעםעב;, :קילפ
 סע •בוטש ןיא ךיז ײב ןםעגעג ןבאה ײז .ןעזעג טשינ ןרעטלע
 זיא סנאה .טוג טשינ ךיז טליפ רעטזןפ רעד — ןםײהעג ט^מ
 ט§ה רע טײז םנעמעװ ןיא ,עמאד רעטלא רעד טימ ...ןײלא

 ״.ןקוק וצ טאהעג־ארומ



 ^ן5

 שיכעבעב^ב עטשרע יד

 ןיא ,ראכ ןשיכירג םעד ןופ ןפארפ יד ײב עקאט
 טימ טנעקאב ךיז רע טאה ,ןעמונעגלײטנ^ טאה םנאה ןכלעװ
 םױראטארא ןםיורג ןיא ןעװעג זיא םע .רעקיטם עטאל ,ןעטאל
 תעב ,ןעמוקעגראפ ןענעז ןבארפ יד ואװ ,שוב םוקריצ ןוס
 — טדימש דירפגיז ,ןדירפגיז טימ ןענאטשעג רע זיא עזיופ רעד
 רעשיטעלטא ןײז טימ טריצלאטש רעכלעװ ,דירפגיז ,רבח ןײז
 רעד .עגושמ יוזא ןענעז ךעלדײמ יד ןכלעװ ראפ ,רוגיפ
 טנכערראפ ןעװעג זיא רעכלעװ ,גנוריפפיוא רעד ןופ רעםישזער
 ,דראהטאג רזןסעפארפ ,רעטאעט ןופ ט^ג א יװ ןילרעב ןיא
 עבארפ רעד ףיוא ןײז לאמ ןטשרע סוצ טפראדאב טאה
 .טעדליבעגםיוא טציא־זיב ןבאה רעפלעהטימ ענײז םאװ ,ראכ ןופ
 עטלקיװטנא׳טוג ,עטלײװרעדסיוא ןופ ןענאטשאב זיא ראכ רעד
 ןבילקעגםיוא טאה ןעמ םאװ ,ךעלדײמ עטסנעש יד ןוא םירוחב
 עכלעװ ,טפאשטנעדוטס רעד ןופ ,ןלוש עשיטאמארד יד ןופ
 רעשיםאלק א ןיא ןקריװאוצטימ היכז יד ןבאה טלאװעג ןבאה
 יד .רעטסײמ ןםיורג םעד ןופ ישזער רעד רעטנוא גנוריפפיוא
 ׳גאטימ יד ןיא טציא זיא קריצ ןופ עילאה עכעלמײהמוא עםיורג
 רעכעלגעװאב רעד ןופ ןעװעג׳טשיוראב ןוא ׳טבעלאב ןהעש
 ׳ניא ןליפ טניןקעג ןעמ טאה ןטראװרעד עזעװרענ סאד .טנגױ
 ׳ערפיוא עגידתופתושב א ןעמונעגמורא טאה ןעמעלא .טפולרעד
 םעד רעטנוא קילג םאד ןבאה ןלעװ ײז םאװ ,םעד בילוצ גנוג
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 גניורי-,פיוא רצזצידנארג רעד ןיא ןקריװאוצטימ ןגיוא סרעטםײמ
 ,טנגױ רעד ןופ םענײא ןדעי .עידעגארט רעשיכירג רעד ןופ

 רעשירעלטסניק ןײז ךרוד ןראװעג׳ןבירטעגרעהא אד זיא פאװ
 ״רשפא :גנונעפאה ענעטלאװאב א טרעטםײגאב טאזו ,עיציבמא
 םעד ךרוד ןרעװ־טקרעמאב רע טעװ רשפא .״?טסײװ רעװ
 טנפע טײקטמיראב ןוא קילג ןופ רעיוט סאד ןוא ןאמ ןסיורג
 טאה סאװ ,גנונעפאה עליטש יד ...םיא ראפ ףיוא םעד ךרוד ךיז
 -עגנײדא ײז טאה ,ןשטנעמ עגנױ יד ןופ סײלפ םעד טרענרעד

 טימ ײז ןםאגעגנא ,גנוריװרענעד רעטילגעגנא רעד ןיא ןבירט
 יד ןעיצוצ ןוא ןעמענוצםיוא ךיז סעפע טימ קשח ןוא טסול
 ־עג ךיז טאה סע .ךיז ףיוא רעסישזער ןופ טײקמאזקרעמפיוא
 ןעמ ואװ ,ץאלפ׳טראפם א ףיוא אד ךיז טניפעג ןעמ זא ,טכאד
 ײז טזאל ןעמ רעדײא ,ןבירטעגפיונוצ דרעפ עגיסאר־לופ טאה
 ןריולראפ ,דירפגיז דנײרפ ןײז ןוא סנאה .געיעג םוצ םיורא
 שיורעג םעד ןיא ןעקנורטראפ ,טנגױ רעכעלגעװאב רעד ןשיװצ
 ןעזרעד גגילצולפ ןבאה ,רעטכעלעג ןוא ןעמיטש עכעלטנגױ ןופ
 ןטכיולעג טאה סאװ ,קעלפ ןםײװ א ןיא ןעמאלפפיוא לדײמ א
 שיפ רעטריזירטקעלע ןא יװ ,םרעפרעק יד ןופ עםאמ רעד ךרוד
 ...ראה ענעדלאג עכעלרעה עריא טימ ,םי ןופ ןלעװ יד ךרוד

 ...םיורא עגנעמ רעצראװש רעד ןופ ןעמונעגםיוא ךיז טאה יז
 ןופ רעטײװ רעטעמ ײרד׳ײװצ ףיוא ןענאטשעג יז זיא טציא
 יז ןבאה ןעגנױ יד ,טקרעמאב טשינ טײלעגנױ יד טאה יז ,ײז
 טלאװ יז יװ ,ןעזעגםיוא רעבא טאה םע .ןגיוא יד טימ ןםעגעג
 ןלאפעג ןענעז סאװ ,ןקילב עדנרעגאב יד ןופ ירב םעד טליפעג
 א ךיז טאה יז .ראה ענעדלאג עריא ףיוא ,סעצײלפ עריא ףיוא
 ,טקרעמאב ןוא טכוזעג ןעמעװ טלאװ יז יװ ,ןבעגעג־רעק ןזעװרעג

 ריא בילוצ דײרפ יד ןוא ,ריא ףיוא ןקוק םירוחב ײװצ יד יװ
 ערעײז רעביא לכײמש ןגידתחנ םעד םיורא׳טפור גנונײשרעד
 עשירעםערפ יד ןוטעג׳תאנה ךיוא ריא ןטלאװ פע יװ .רעמינפ
 א טימ ןעקנאשאב קירוצ ײז יז טאה ,ןעגנױ יד ןופ ןקילב
 ריא םיוא ןוא ןגיוא־ןזאפאט עםיורג ,עשירפ עריא ןופ לכײמש
 ־עגרעטנוא קשח ןעגנױ יד טאה םאד .ןײצ ליומ ןלופ ןגיטכיל
 ןעמעװ ,שינעראפש א ײז ןשיװצ ןביוהעגנא ךיז טאה םע ,ןבעג
 ןעמונעג דירפגיז סע טאה םיװעג .לכײמש ריא טרעהעג סע
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 םעד ןריםאקנײא דלאב ןעגנאגצג זיא רע ןוא ,ןובשח ןײז ףיוא
 םאװ ,רוגיפ רעשיטעלטא ןײז טימ רעכיז .קילב ריא ןופ גאזוצ
 רע טאה ,טכארבעגנײרא גלאפרעד ןײא טשינ ןיוש םיא טאה
 ןוא לדײמ ןטנאקאבמוא םוצ ןײגוצוצ טגאװעג לאמםאד ךיוא
 •עג טאה םבאה זא יוזא ,עמיטש רעכיוה א טימ ריא וצ טגאזעג

 םיא טאה יז ״זךיד ךאד ןעק ךיא״ :םנטײװרעדנופ ןרעה טנאק
 טלאװ דע יװ) פאק ןײז רעביא ראנ ,טרעפטנעעג טשינ רעבא
 רעטײװ ןםנאה וצ ןוא ןםנאה וצ טקוקעגרעבירא (ןעװעג טפול
 •עגםיוא טנאה יד ריא וצ טאה דירפגיז ןעװ ...טלכײמשעג
 טזומעג םעפע טאה ,ןרעװ־ךערפ ריא וצ טלאװעג ןוא טקערטש
 זא ,ןטםאמעגפא קילב אזא טימ םיא טאה יז םיראװ ,ןעשעג
 •עגםיוא ןטלאהעג טאה רע םאװ ,מנאה יד .,אה גנו רעד

 ,קיל2ג.ױוא ןבלעז ןיא רעבא .טזאלעגרעטנורא ,ריא וצ טקערטש

 רעגיסידדרעביא ןא טימ טרעקעגפא ןדירפגיז ןופ ךיז טאה יז ןעװ
 פא־טבײרט ןעמ יװ ,ענימ רערעיוז א טימ ןוא גנוגעװאב־לםקא
 ־לעזרעד ןיא יז טאה ,גילפ עכעלגנירדוצ ,עטכעלש א ךיז ןופ
 ןםנאה רעדיװ ןוא טקוקעגרעבירא גנױ םעד רעביא טונימ רעב
 םע ,ןעזעג ךעלרעפנײשאב טאה ןעמ זא יוזא ,טלכײמשעגוצ
 טליג דםח רעד זא ,ןײז טנאקעג טשיג ןיוש קפם ןײק טאה
 טשינ ןוא ןםנאה ןגיגיוא׳ץראװש ןוא ןגיר§ה־ץראװש םעד ראפ

 .דירפגיז ןלעה םעד

 ,לפײפ םרעםישזער ןופ ףײפ א טרעהרעד ךיז טאה דל^ב

 ןענעז ייז ןעוו .עיציזאפ ןייז ףיוא ןלעטש ןפ§לעג ךיז זיא ץלא
 ־אפ םוצ ףיורא־ןריפ םאװ ,ןענאטשעג ןפערט יד ףיוא
 עידעגארט רעשילקאפאם רעד ןיא ,םוגרא גינעק ןופ ץאל
 ערעדנא־םאד־םנײא ןשטנעמ עגנױ יד ךיז ןבאה ,״ארטקעלע״
 .עײר רעטײװצ רעד ןיא טקרעמאב דלאב יז טאה םנאה .טכוזעג
 •עצ עריא ןיא — ,ןכוזוצםיוא ןעװעג־רעװש טשינ יז זיא םע

 •גידנור ,עטעקאנ עםײװ עריא טימ ,ראה ענעדלאג עטזאל
 עײר רעד ןופ ןעמונעגםיוא ךיז יז טאה םעצײלפ עטמעראפעג
 עגידעבעל א יװ ןבאה עכלעװ ,םרעפרעק עשירעבײװ עגנױ
 •ןריפ םאװ ,פערט יד ןםאגאב רעבײל צשלדײמ ןופ עדאקםאק
 ענײש צטקערטשעגסיוא טימ ,סאלש ןופ רעיוט םוצ ףיורא

 יד ןופ עיזוליא יד ןפורעגםיורא טאה דליב סאד — טבעה
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 ןוא םנאזו .ןענופעג ךיז ןבאה ײז עכלעװ ןיא ,קײצ עשיכירג
 טשינ ןגיוא יד ןיוש טײצ עצנאג יד ךיז ןופ ןבאה לדײמ םאד
 ךיז ײז ןבאה רעבײל עגגױ טנאװ רעד ךרוד ןוא ןעמונעגפןזרא
 יד טרעטשעצ םעד ךרוד ןוא ןעקנואװעגוצ ןרעדנא׳םעד־סנײא
 •סיוא רענעבירטעגרעביא רעד ןופ טײקשימטיר עטרינילפיצםיד

 ןבעל ןכעלגעװאב ןופ לפאצ םעד טכארבעגנײרא ,טײקטרידוטש
 טלעטש סע םאװ ,טײקכעלנעזרעפמוא רעטרענײטשראפ רעד ןיא
 רעמ טשינ ךיז ןבאה ײז .ראכ רעשיכירג רעד ראפ ךיז טימ
 ןרעדנא ןיא רענײא ןעװעג־טלקעהעגגײא יװ ןענעז ײז ,טזאלעגפן?
 רעד ןבעגעגוצטומ טאה ראכ רעד ןעװ ןוא ,ןקילב ערעײז טימ

 נרעטרעװ יד טימ ״ארטקעלע״ רעכעלקילגמוא

 ,גיאור ייז ,דניק א ,דניק ,גיאור ײז
 ! םואעצ לטיה ןיא טבעל ךאן

 .ןעלכײמש ןופ ןטלאהקירוצ טנאקעג טשינ עדײב ךיז ײז ןבאה

 רעשיגארט רעד סאװ ,ערעפםאמטא רעטםעדפעג רעצנאג רעד ײב
 טרעטשעצ ײז ןבאה ,ראפ ךיז טימ טלעטש קיטש ןופ טנעמאמ
 ׳עג ראכ ןצנאג םעד טאה םאװ ,ןילפיצסיד עשירעםישזער יד
 ןדנעװנא טזומעג ןבאה ײז .גנונאפש רעטםערפעג א ןיא ןטלאה
 סאװ ,רעטכעלצג א ןיא ןכערבטיוא טשינ ןלאז ײז זא ,ימ ליפ
 םאװ .קילגמוא םײרג א וצ טריפעג ןעװעג ךעלדנעטשראפ טלאװ
 ײז ראנ ,טשינ ײז ןםײװ ,ןעװעג טלאװ םע קילגמוא ןא ראפ
 •םאטאק רעד ןופ גנורעטנעגרצד רעד דאפ ןקארשעג ךיז ןבאה

 ןקילב יד טימ ןענצגעגאב וצ ןטימעגסיוא ךיז ײז ןבאה .עפארט
 .ןלאר־ראכ ערעײז ןיא ךיז טר־רטנעצנאק ןוא

 סנן?ה ךיז טאה ,ןעװעג עדנע וצ עבארפ יד זיא מיוק
 רע — ןשטנעמ עגנױ טנאװ רעד ךרוד געװ א ןגאלשעגכרודא
 ,ןעװעג טשינ ןיוש רעבא זיא יז .ריא וצ טלאװעג טאה
 ,ךעלדײמ ןוא םירוחב ןופ םי םצד ןיא ןראװעג׳ןעקנורטראפ יװ

 ן* יװ ןפאלעגמורא זיא רע .םיא םורא טצײלפעג טאה סאװ
 ׳לאג עדנאלב .פאק םענעדלאג ןדנאלב םצד טכוזצג ,רעטמםראפ
 ראנ ,לאז םעד ןיא אד ליפ ןעװצג רעבא ןענעז פעק ענעד

 טלפײװצראפ טשינ רעיש זיא םנאה .םינפ עגיזאדסאד טשינ
 ראפ ןענײװ טלאװעג טאה רע ,טמירקעג ךיז טאה רע ,ןראװעג
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 ,ךעלדײמ יד ,םירוחב יד טפוטשעג ,ןפראװעג טאח רע ,סורדראפ

 •ניה טרעהעג טאה רע .געװ םעד טלעטשראפ םיא ןבאה סאװ

 ,טקוקעגמוא טשינ ךיז טאה רע ,ןפורוצ רעטרעװ׳לדיז ךיז רעט

 ,ןסיורד ןיא ןפיולוצסיורא ןסאלשטנא ךיז רע טאה ףום םוצ
 םעד ןבאה טשינ ךאד ןאק יז — רעיוט םײב יז ןטרזןװאוצבא
 א ךיז טאה רע .גאט ןעװעג זיא ןסיורד ןיא !טזאלראפ קריצ
 ןיא םיראװ ,גאט זיא סע םאװ ,רעבירעד טרעדנואװעג טונימ
 דלאב עקאט יז רע טאה טכיל׳גאט ןיא .טכאנ ןעװעג זיא קריצ
 טאה ןוא גנאגםיוא ןופ רעיוט םײב ןענאטשעג זיא יז .ןעזרעד
 ךיז גיטרא ןוא ןעגנאגעגוצ זיא רע .ןצעמע ףיוא טראװעג ךיוא

 :טלעטשעגראפ
 .רעמײהנעדאב סנאה —

 ןכערפ רעײא טימ ךימ ליװ ךיא ?ןײלא טנעז ריא —
 !ןפערט טשינ דנײרפ

 ׳נײא סנאה טאה טציא טשרע .ןײלא רע זיא םיװעג
 .דירפגיז רבח ןײז ןגעג ןעװעג זיא רע גיטראמוא יװ ,ןעזעג

 -עג וצ םיא טימ ךיז ,םיא ןגעװ טרעלקעג טשינראג טאה רע

 .ןענעגעז
 ׳םױדוטם ןײמ זיא רע ,דנײרפ ןײמ טשינ זיא רע —

 .עגעלן^ק

 —.ןרעג טשינ ךיא באה ןעגנױ עכערפ .טוג זיא םןןד _

 זרימ ןעײג — .טנאה רעד ײב ןעמונעגנא םיא טאה יז
 ?ןעד וטםניואװ ואװ .ןעײג רימ ,§י —

 םײהא טשינ ךאד ןעײג רימ זקוליח רעד זיא םאװ —
 ןטשינ טײצ ןײק וטםאה רשפא ,רעדא !סציא

 םשינ רימ ןעײג םיװעג .טםליװ וד ליפיװ ?טײצ —
 ?ןאב׳טנורגרעטנוא יד .םײהא

 .ןעז טכיל׳גאט םאד ליװ ךיא ,ןײנ —
 ?ןאב׳טאטש אזלא —

 :יז רע טגערפ ןאגאװ ןיא
 ? עלוש׳רעליפשיוש רעד ןופ ,סאװ _

 - רעפטנע ןא טאטשנא .ןײנ ףיוא פאק ןטימ טלקאש יז

 .פזןק ןטימ עגארפ א

 .ןוט וצ םרעסעב םעפע גןטשינ .טנעדוטם .טשינ ךיוא —
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 .ײזא ייא טימ זיא סע ,טלכײמש יז
 ,קע ןא טאה טלעװ יד ואװ ,ןראפ ײז ןפאה טלאזעג

 .ןאב-טאטש רעד ןופ עיצאטס רעטצעל זצ זיב טסײה סאד
 ײז ןבאה ,ןעטראגרעיט םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז ײז זיב רעבא
 •אב ןבאה ײז ןוא ,ךיז ןשוק וצ רעגנוה ןםיורג א טליפרעד

 ןטראג*ײנש םעד ךרוד ןוא ןםײרוצרעביא עזײר יד טמיטש
 .ןײג וצ

 רעצנאג רעד ,ןעמולב־ײנש טימ טילבעג טאה טלעװ יד
 ךרוד שטאכ .ןוז׳רעטניװ טימ ןסאגאב ןעװעג זיא ןעטראגרעיט
 רעגעריורפעג א טקוקעגכרודא טאה ןגײװצ יד ץם בעװעג םעד
 גאט־רעמוז ןטםנעש ןיא ,ןעמע>ךעלרעה טלעװ יד זיא ,למיה
 ־פארא עגיי^ראפ יד ןופ ןעשר^ש סאד .ןײז-רעגיטכיל טשינ ןאק
 ׳עג ןרעביא ךיז טליפש טניװ רעד עכלעװ טימ ,רעפעלב ענעלאפעג
 ־ראפ ,קנאב רעטשרע רעד ײב ןיוש .קיזומ—זיא ,ײנש םענעריורפ
 גידנקוק־טשיג ,ךיז ײז ןצעז ,סעםסוק ןופ בעװעג א ןיא טקעטש
 מעטםוק עסאנ יד ןופ ןוא טכײפ זיא קנאב יד םאװ ,ףיורעד

 ...טעיפאק
 ׳ײהנעדאג רעד ןופ .ןוז א סריקנ^ב א ?זיא רע רעװ

 .טלאטשנא־ןקעטאפיה רעשירעמ
 ,יז טגאז — :ףוראב רענײש א ךיוא זיא ריקנאב —

 ,ןםפעשפג יד ףיוא ךיז טגאלק רעטאפ רעד רעבא ,אי —
 ,עיצאלפניא רעד ײב טציא ,ךאד טסײװ וד

 ״הריד ןופ ןבעל ןוא זיוה א ןבןזה ײז — יז טםײװ םאד
 ׳אפ רעד ,ןקישקעװא טתמעג ײז ןבאה ןטסניד יד ךיוא .טלעג

 .טכאק יז ,ןפיוקגײא טײג רעט
 !טנעה ענײמ טםעז ,אנ —

 ?רעטומ יד ןוא —
 .םעמענעגנאמוא םעפע טאה רעטומ —

 .ךיוא רעטומ ןײמ ,ןליפטימ ריד ךיא ןאק —

 .ךיז ןכאלעצ ײז
 גילײװגגאל — החפשמ א זנוא ײב זיא םע ,וטםרעה —
 ,טנאקאבמוא ואװ־ץעגרע — טציא ,ריציפא ןא רעדורב .טיוט םוצ
 םעפע ידב ראנ זיא ,טדער יז ןעװ ,רעטומ יד .טגײװש רעטאפ

 .ןגאז וצ סמענעגנאמוא
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 ךיוא םע טײג זנוא ײ3 .ןליפטימ ךיוא ריד ךיא ןןןק _
 .רעסעפ טשינ

 .זועש ריא טמוק סע ,ןײגמײהא ןיוש רעפא יז זומ טציא
 זיוה ןיא טעברא קלח ריא ףראדאנ יז "יןעװ ,טםײה ״העש״

 .ןכאק וצ פוז־ןפיורג רעטומ יד ראפ ,ןוטפא
 ראנ ,ןםע וצ רעמ טשינ םע טפיג זנוא ײפ ,וטםײװ —
 רעירפ .ןצל^משאב עניראגראמ טימ ןשקאל״ןישאמ ןוא ןפיורג
 טנײה ,טכאקעג שײלפ ךאװרעדניא לאמ ײרד ךאנ ןעמ טאה
 — ןגידלקע זיא םע ,טסרעה .קעפש גאטנוז ןדעי זיולפ ראנ

 .יז טכאל
 ,קעפש ןוא ןשקאל ,פוז׳ןפיורג רעד רעפיא םע זיא יצ
 םיורא״טמוק םע םאװ ,ץלא קיזומ זיא םע רעדא טדער יז םאװ ,םאד
 ףיוא׳טפאנש ןוא טגיל סנאה עכלעװ ײפ ,ןײצ עםײװ עריא ןופ
 ןטסעפמא .ליומ ריא ןופ ךיז טגארט ם§װ ,םעטא ןשירפ םעד
 ,גנוצ רעד ןיא ,ןפיל יד ןיא ,טשוקעג ןײצ יד טציא רע טלאװ
 ןופ םיורא׳טקוק םאװ ,זלאה ןםײװ ןיא ,ליומ ןצנאג םעד ןיא
 ןוא ,(ןטײצ עטוג ןופ ןמיס א) קאר׳לעמאק ןכעלטראפם ריא

 ...ץלא ןוא ראה יד ,ןגיוא יד ,םינפ םאד רקיע רעד
 וטכעלש ךאד סע וטסאה —

 זיפ .ןעװעג׳שרעדנא םע זיא אד גנאל טשינ טשרע ןוא
 ןיא ןטײר גאט ןטײװצ ןדעי טנאקעג יז טאה גנאל טשינ אד
 זיא טציא ןוא ,טאהעג טנעמאנאפא ןא טאה יז ,ןעטראגרעיט

 .טפאהלקע יוזא ץלא
 — ? גידלוש םעלא םעד ןיא זיא סע רעװ ,וטםײװ ןוא —

 !ןדײ יד ןוא ןריקנאפ יד
 .םענעגנאמוא לםיפא טרעװ ןםנאה

 ?ןדײ יד ןוא ןריקנאפ יד-ךעלטנגײא ,םאװראפ —
 ,רעטומ יד ,םע טגאז רעטאפ רעד !יוזא ןגאז עלא —
 יד זומ ןעמ .םײהא טמוק רע ןעװ ,רעדורפ רעד ךיוא .עלא

 וןפאשפא ןדײ יד ןוא ןריקנאפ
 טײג ךאד ןוא ,דײ א ןוא ריקנאפ א זיא רעטאפ ןײמ —
 *רעטנוא׳טײג טפעשעג עצנאג םאד .רעםעפ טשינ ךיוא זנוא סע

 .טניוטשרעד יז טגערפ — ! ? עדױ וטזיפ —
 .ןגעלדאפ לסיפא טרעװ םנאה
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 ױא רעטומ ןײמ ,טפיוטמג ןיוש ןיב ךיא .טשינ ךיא —
 עצנאג רעזנוא ןוא דײ 8 זיא רעטאפ ןײמ ראנ ,ןיטםירק װ

 .ןדײ ןענעז עילימאפ
 רעבא טרעיודעג גנושיוטנא יד .טשיוטנא לםיבא טרעוו יז

 .טונימ §

 ענײש עכלעזא טםאה וד .םנײאצלא םע זיא רימ ,ונ —
 ךיד באה ךיא יװ 'יוזא ,וטסײװ .וטםאה ןגיוא ענײש ןוא ,ראה
 טכאלעג ריד וצ באה ךיא !ןלעפעג רימ וטזיב ,ןעזעג ראנ
 ןײד ,וטםײװ .םיא וצ ךאל ךיא ,טנײמעג טאה דנײרפ ןײד ןוא

 .גידלקע זיא דנײדפ

 טלעפעג םאװראפ רעבא .דנײרפ ןײמ טשינ זיא רע —
 ךעלדײמ עלא ,טיובעג שיטעלטא ךאד זיא רע ?טשינ ריד רע

 .םירוחב עשיטעלטא ביל ראנ טציא ןבאה

 .עלעקנוט ,וד יװ עכלעזא ביל באה ךיא .ךיא טשינ —
 ןײש זיא לעה .ןדײלראפ טשיג ךיא ןאק רענעמ עלעה ,וטםײװ
 זיא םאד — װאטםוג ןעװ .ןאמ א ראפ טשינ ,יורפ א ראפ
 .ךימ םע טלקע ,ןשוק ךימ ליװ װאטםוג רעד ןעװ - ןיזוק ןײמ

 ןעײטש ןפארט־םײווש ,וטםײװ ןוא ,טנעה עטכײפ עכלעזא טאה רע
 .זלאה ןקיד םעד ףיוא ןוא ןרעטש םעד ףיוא גידנעטש םיא
 גידנור ןענעז עכלעװ ,םירוחב ןײק ןדייל טשינראג ןאק ךיא
 .דנײרפ ןײד יװ ,טראה־לאטש רעדא ,װאטםוג רעד יװ ,טעפ ןוא
 ךײװ יוזא ןוא םאזגיוב יוזא ןענעז ײז ןעװ ,ביל באה ךיא
 ׳עקגוט ענײש ,ענײש עכלעזא ןבאה ןוא טיובעג ןײש יוזא ןוא
 ׳טנא ןײז רעביא טנאה רעכײװ ריא טימ יז טעלג - ,ראה על

 .פאק ןטזיולב

 עכלעזא טםאה ןוא ,דנאלב ןײלא רעבא ךאד טזיב וד —
 ״יא טנאה ןייז ףיורא ךיוא רע טגייל — ,ראה עגעדלאג ענײש

 .באק ריא רעב

 ןעד וטםײװ .עטענורב ביל עקאט ךיא באה ראפרעד —
 .יז טכאל -■ ?וצ־טיצ עכעלצעזנגעג םאד זא ,טשינ

 ?ךעלטנגײא ,ןעד וטםײה יװ רעה —

 עטאל !עטאל — ?טגאזעג טשינ ךאנ ןעד ךיא באה —
 ־ראפ ,וד ךםיװ טםליװ וד ןעװ ...רעקיטם ןאפ עטאל .רעקיטם

 41 סײנ ,שא םילש
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 ׳יול — .יז טכאל - ...!עילימאפ״רעקניוי עגנערטש — גיטכיז
 !ןריציסא רעט

 !עטאל ,רעיר .גידלזשטנא ,טגאזעג רימ זטסאה םיװעג ,אי —
 ?ןעד םאװ ,זנ —

 ?ןשוק ךיד ךיא געמ —
 טלעטש ןוא יז טגאז — זןשזק ךימ זטסגעמ םיװעג —

 .סיוא לױמ ריא םיא
 א יװ ^ ןוא םעראװ ןוא סיז ןעװעג חא ליומ ריא
 רעפײר יװ גיטפאז ןיוא קראטש ןעװעג זיא ליומ ןײז ןוא ,שרעק

 .ןײװ
 .דײרפ םיורג טימ ךיז וצ ןעלכײמש ,ן§ ךיז ןקוק ײז

 ןוא יז טגאז — !סנאה ,ןײש יוזא םע טסכאמ וד —
 ךיא זום טציא ,ונ — .סיוא ליומ סאד םיא וצ רעדיװ טלעטש

 !ןײגמײה? ןיוש
 זןטײלגאב ךיד ךיא געמ —

 .םיװעג —
 ?ןעד וטםניואװ ואװ —

 .עםארטש׳ןעקנאר —
 .זנוא ןפענ ץנאג ךאד זיא םאד ן עםארטש־ןעקנאר —
 ? טיובעג עםארטש־־ןעקנאר עצנאג יד טאה עדײז ןײמ זא ,וטםײװ

 ןךעלקריװ —
 גאט ןדעי ךיז רימ ןלעװ טציא ,עטאל ,לאמ־רעה —

 .ןפערט
 !םיװעג —

 ?עבארפ וצ ךיוא ןגראמ וטסמוק —
 .ךעלדנעטשראפ —

 זןעמאזוצ םײהא רעדיװ ןעײג רימ ןוא —
 .סנ^ה ,םיװעג —

 ןפאה ,ןטראג ןופ ןעמוקעגםיורא ןענעז ײז זיב רעבא
 זיא ןגראמ זיב ןטראװ םאד .טרעדנעעג ןעגנונײמ ערעײז ײז

 .גנאל וצ ןעמוקעגםױא ײז
 טרעצנאק א ףיוא עינאמראהליפ ןיא טנײה וטםליװ —
 סנ^ה טרעװ — ,ןטעליב ןבאה ןןןק ךיא זא ,ביולג ךיא ?ןײג

 .שיטפאיזוטנןן
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 ?טנײה ץעמ מליפש סאװ —
 ןופ דיל, סרעלהאמ ןיא רעטלאװ אנורב ,ביולג ךיא —

 ,״דרע רעד
 ןטעליב ףיורעד טסנאק יד ןוא ,ןליװ סעטאג םוא —

 ןןעמוקאב
 ןאק טכײליפ ,טנעמאנאבא ןא ןטלאה ןרעטלע ענײמ —
 רעטאפ םעד לעװ ךיא .ןעמוקאב ןטעליב יד טנײה ףיוא ךיא

 .ןטעב
 ׳סײנאב יז טגאז — !גיטראסיורג ןעװעג טלאװ סאד —

 .טרעט
 ריד וצ ןעמ געמ .ריד ךאנ םוק ךיא ,טײרג ךיד ךאמ —

 ? ןעמוקפיורא
 יוזא טשינראג זיא זנוא ײב .טשינ ךאנ .טראװ —
 ךיא .עשימאק עכלעזא ןענעז ןרעטלע ענײמ ,וטסײװ .ךאפנײא
 רימ ףיוא טראװ וד ,סאװ וטםײװ .וצרעד ןטײרעבראפ ײז זומ

 !זיוה׳עפאק םײב קע מעד ןיא רעביאננענ
 ?טעפש יװ —

 רעד טײג טכא בלאה ,טיורב׳טנװא זיא ןביז םוא —
 םײב ןגירק לסילש םעד ןאק ךיא .אידוטם ןײז ןיא ןביוא רעטאפ
 ?ןײז טעפש טשינ סע טעװ .טכא וצ לטרעפ ןײא ...רענידזיוה

 .ןײנ ,ןײנ —
 ,זיוה׳עפאק םײב טכא וצ לטרעפ א !טכאמעגפא —

 .עסארטש׳ןעקנאר
 ,טפױל סנאה — ?ראװ םע זיא ?םולח א םע זיא —
 ראנ ךיז לאז םע ,ךא — .טאהעג ןעלגילפ טלאװ רע יװ ,טילפ
 ׳נײא ךיז טעװ םיװעג !טנװא טנײה ןטעליב יד טימ ןבעגנײא
 ׳עג ןכערפשראפ א גיטײצירפ וצ טשינ ראנ ךיא באה ןבעג

 !ןבעגנײא ךיז זומ םע ,ןבעגנײא ךיז מעװ סע ,אי ?טכאמ
 ׳פא - ןוא גנונעפאה ןשיװצ םיא ןיא טפאלק ץראה סאד

 .ראנעג
 זיא רעטומ יד .ןבעגעגנײא טשינ דעבא ךיז טאה םע
 ענײז עלא ףיוא ןעגנאגעגנײא טשינ ,ןײטש א יװ טראה ןבילבעג

 ׳פאק טימ ,ךעלדנעטשראפמוא טקוקעגנא םיא טאה יז .תושקב
 ןעגנערבםיורא ןאק יז םאװ ,קילב ןטלאק םענעי טימ ,ןעלקאש
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 רעביא ליפעגטימ ןטסדנימ ןדעי ןא ,ןגיוא ענרעזעלג עריא ןופ
 .גגונעפאור לארטש ןטסדנימ םעד ןא ,עגאל ןײז

 ךיא ,טשינ ןעד וטםײטשראפ .ןליװ םעטאג םוא רעבא —
 ןםאלשעג באה ךיא םאװ ,טפאשטנאקאב א !טגאזעגוצ פאה

 ?ןעזסיוא ךיא לעװ יוזא יװ .טגאזעגוצ ךיא פאה ,טנײה
 טנאקעג רע טאה יוזא יװ .טשינ יז טײטשראס םיװעג
 .ןגערפוצנא טשרע םוצ ךיז ןא ,טרעצנאק ןפיוא ןטעליפ ןגאזוצ
 יד ןעװ וליפא .ןדעװ״טפארטשאפ ףראד טײקגיניזטכײל יד
 יאפ טשינ ךיוא ײז רע טלאװ ,ןעװעגיײרפ אי ןטלאװ ןטעליפ
 ך^װטימ ןדעי זא ,טשינ ןעד רע טםײװ ,סנגירעפיא .ןעמוק
 ןיוש ןפאה ײז .עינאמראהליפ רעד ןיא ןרעטלע ענײז ןעײג
 — טײקגינײלק א .ןכאװ טניז טרעצנאק םעד ףיוא טראװעג
 אגורפ ןופ טריגיריד ,״דרע רעד ןופ דיל םאד״ ןרעלהאמ
 טםײװ יז .טרעהרעדמוא ךעלקריװ ךןןד זיא םאד רעפא !רעטלאװ

 !ןיזטכײל רעד םיא וצ טמוק םע ןעגאװנופ ,טשינ
 טײז ןײז ןופ סע זיא סיװעג .טרעהרעדמוא םע זיא םיװעג
 ,טרעצנאק םוצ לדײמ א ןדאלוצנײא טײקגיניזטכײל עסיורג א
 זיא םע רעפא .ןטעליפ יד טימ ךיז ןרעכיז וצ רעירפ טשינ
 יז טעז יצ .טגאזעגוצ ןיוש ךאד טאה רע ,ןעשעג ןיוש ךזןד

 •וצ ןײז ןטלאה וצ ןירעד םיא טײג םע לפיװ ,ןײא טשינ ןעד
 ,טשינ ןעד יז טעז .ראנ לאמ עגיצנײא סאד ,לאמ ס^ד .גאז
 - ץראה ןײז טלפאצ ןוא טרעטיצ םע יװ ,טרעטאלפ רע יװ

 ?טשינ ןעד יז טעז
 טמוק יוזא יװ .טשינ ךיוא רעטאפ רעד טײטשראפ סיװעג
 ןענאװנופ ?טשינ טאה רע סאװ ,סעכלעזא םעפע ןגאזוצוצ רע
 רעד ןופ ןפלעהוצ ןעז רעפגן םיא ףראדאפ ןעמ ?ןיזטכײל רעד

 .ןכירקוצםיורא טײקכעלמענעגנאמוא
 גנוקידלושטנא ,ןרעלקפיוא ,ןעגנילקנ^ טשינ וטםנאק יצ —

 ? ןטעפ
 ןןעגנילקנא טשינ ןאק ךיא ,ןײנ —

 ןעד וטםאה יצ ?ןעגנילקנא טשינ וטסנאק יוזא יװ —
 טימ ,ןאזרעפ אזא וצ גנוכערפשראפ יד טכאמעג טפיוהרעפיא

 .רעטומ יד ןםיװ ליװ — ?ןענעכער ךיז ףראד ןעמ רעכלעוו
 !רעקיטם ןײלײרפ וצ ,אי —
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 —?עםארטש־״קקגאר רעד ן־ןט ?רעקיטם ןאפ ?רעקיטס —

 •ןסױו רעטאפ רעד לױו

 ■ו׳ ,אי ־״־־

 ?טפאשטנאק83 יד טכאמעג וטםאה ןעװ —
 ןײלײרפ .״ארטקעלע״, ןופ עבארפ רעד ײב טנײה —

 .ראכ ןיא לײטנא ךיוא טמענ רעקיטם
 טנײןז ןוא טפאשטנאקאב יד טכאמעג וטםאה טנײה —
 ,ןטעליב טימ טרעצנאק םוצ ץילײרפ יד ןדאלעגנײא ןיוש וטםאה
 רעטכאט יד ךאנ וצרעד ןוא ?ריד וצ טשינ ןעגנאלאב םאװ
 רעזנוא .עילימאפ ענעעזעגנא ןא רעײז ? רצקיטס ןאפ ןופ
 גנונעדרא ןיא זומ ךאז יד .קנאב׳ןקעטאפיה רעד ןופ טנעילק
 ןײמ .רעקיטם ןאפ ראפ טשינ רימ טםאפ םע .ןרעװ-טגנערבעג
 טשינ ןאק רע םאװ ,םאד טגאזעגוצ סעפע ןבאה לאז ןוז
 — ?ןכארפשראפ טםעפ סע וטסאה—,רעטאפ רעד טנײמ-,ןטלאה

 .רעטאפ רעד טגערפ

 .ךיז טקערשרעד םנאה

 ״טכײליפ״ :טגאזעג באה ךיא ,ביולג ךיא ,ןײנ —
 וד יצ ,טשינ טםײװ וד ,״טסביולג וד״, טםײה סאװ —
 טזאל סע ,רעבא זזטשינ רעדא ןכארפשראפ טסעפ ףיוא טסאה
 •נא טראפאז טספראד .ןעגנערב גנונעדרא ןיא ךאז יד ךאד ךיז
 ןרעטלע ענײד זא ,טםואװעג טשינ טםאה .ןטעב גנוקידלושטנא ,ןעגנילק
 עטםכענ ןבאה וטסנאק ןטעליב יד .טרעצנאק ןפיוא טנײה ןעײג
 ־ערעטניא רעײז ךיוא זיא ךאװ עטסכענ טרעצנאק רעד .ךאװ
 ךיא ײג טנײה !טרעצנאקףעװאהטעב א ןיא שיקינ - טנאם
 ־נײק ךאנ ,ןבילקעג גנאל ןיוש ךיז טאה יז .רעטומ ןײד טימ

 .רעטאפ רעד ןײא-טליטש - ...רעלהאמ טרעהעג טשינ לאמ

 :עגיריא סאד ײב רעבא ךיז טלאה רעטומ יד

 !ןרעװ-טפארטשאב טײקגיניזטכײל יד זומ טפיוהרעביא —
 ןוא ,ןרעכיזראפ ןטעליב יד ךיז טלאזעג רע טאה טשרעוצ

 1 ןדאלגײא רעטעפש
 רעקיטם עילימאפ רעד ראפ טשינ םיא ןאק ןעמ —
 .ןדאלנײא ןײלײרפ יד ךאװ עטםכענ ףיוא טסנאק וד .ןרימאלב
 םעד ןופ גנוציז א ךאװטימ ןטםכענ םעד ךיא באה ײם־יװ־ײס
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 רעד ןלײא רעבא טכזומ וד .קנאב רעד ןופ טאר׳סגנוטלאװראפ
 !]אפעלעט ןכרוד ןזאליןםױואוצ רעקיטס ןײלײרפ

 טגאװ רע ? ןבעג־ןםיװאוצ רעבא ריא רע ןאק יוזאיװ
 •יא ןגעװ ענדאכ ױזא טדערעג טאזו יז .ןעגנילקוצנא טשינ ריא
 סעלגעמ עדעי ןדײנשפא □עדכרוד דע טעװ רשפא '!ןרעטלע ער
 טשינ טעװ רע ,ןײנ .ריא טימ ךיז ןפערטנעמאזוצ ןופ טײק
 ,ןטראװ טשרעביל לאז רע ,םיא טגאז טקניטסניא ןײז .ןעגנילקנא
 ־לחומ ןוא ןײטשראפ םיא טעװ יז .ןעמוקפארא טעװ עטאל זיב
 ךאנ רע ןאק ןעגנילקנא ןטימ .רעכיז רע^^זיא םעד ןיא ,ןײז
 ־עט ןיא רעמונ ריא רע טכוז םלאפנדעי .ןכאמ־רעגרע רשפא
 ןאפעלעט ןײק ןבאה םרעקיטס יד ,ןעקנאד׳וצ׳טאג .ךוב־ןאפעל

 .טשינ
 רעביאנגעג ךיז טלעטש ,סאג רעד ףױא פארא־טפיול רע
 ןעמוקפארא טעװ יז ןוא סנ א ןעשעג טעװ רשפא ,זיוה ריא
 רע טאה םניחב .ןפיוקנײא ןײג ןגעװ טדערעג טאה יז .רעירפ
 טאה יז .עבלאה א ךאנ ,העש א ײנש םענעגגאגעצ ןיא טדאװעג

 .טײצ רעטדערעגפא רעד וצ זיב ,ןזיװאב טשינ ךיז
 סאװ ,טעולים ריא םנטייװרעדנופ ןעזרעד טאה רע ןעװ
 ־נעײגעצ״ײנש רעד רעביא ןטאש רעגיטכיל א יװ ןלאפעג זיא
 יד .קילג ןוא קערש ראפ טפאלקעג ץראה ןײז טאה ,םאג רעד
 טשינ ןאק רע זא ,ריא ײב ןעזםיוא רע טעװ יװ — קערש
 סאװ ...יז טעז רע םאװ ,לאמ עטשרע םאד .טראװ ןײז ןטלאה
 רעבא גיטײצגײא ...םיא ןגעװ ןבאה יז טעװ גנונײמ א ראפ

 טרעטכײלראפ יוזא ,טקילגאב יוזא גנונײשרעד ריא םיא טאה
 זיא אדומ עדעי זא ,ןבעגעגנײרא םיא ןיא גנונעפאה אזא ץא
 •טימ ריא טאהעג טײצ ךאנ טאה דע רעדײא ראנ .ןדנואװשראפ
 .טגיאוראב רעירפ םיא יז טאה ,ןעשעג זיא םע םאװ ,ןלײטוצ

 ףיוא רעצעלפ עגידובפב יאדװא ךאד טאה ריא ,רעה -
 סע ךיא ןאק ,ןכאמ־ןײפ ךאר ךיז ךיא זומ ,טגעמאנאבא רעײא
 וד .ןטײרעבראפ ןרעטלע ענײמ טשרעוצ זומ ךיא .טנײה טשינ

 ?רימ ףיוא זײב טשינ ךאד טםיב
 .קילג ראפ םאג רעד ףיוא ןשוק טלאװעג יז טאה דע

 .ראג ךאד באה ךיא .גיטראסיורג ךאד זיא סאד רעבא —
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 ןפיוא טנײה ןעײג ןרעטלע ענײמ ,טנײה ףיוא ןטעליב יד טשינ
 — ךגןװ רעטםכענ רעד ףיוא ןטעליב יד ןבאה רימ .טרעצנאק

 !טרעצנאק־ןעװאהטעב א ןיא שיקינ

 .טכאלעצ עדײב ךיז ןבאה ײז
 ןיא טימ רימ טימ טסײג וד ? םאװ וטםײװ רעבא —
 ןײז׳גונעג טעװ םאװ ,טלעג ליפיוזא טקנופ באה ךיא .אניק

 .ןטעליב ײװצ ףיוא
 ,ןײז ןביוא דלאב זומ ךיא .טנײה טשינ ךיא ןאק םאד —
 ריד ןפאלעגפארא ראנ ןיב ךיא .טשינ ךאנ טפאלש רעטומ יד

 .ןײג טרעצגאק ןפיוא טשינ טנײה ןאק ךיא זא ,ןגאז

 ?רימ ףיוא זײב טשינ ךאד טםיב וד —
 ?םאװראפ —

 טרעצנאק ןפיוא מגאזעגוצ ריד באה ךיא לײװ ראפרעד —
 .טראװ ןײמ ןטלאהעג טשינ ןוא ןעמענ וצ ךיד

 ״עג ךאד טםאה .טגאזעגוצ טשינראג ךאד טםאה וד —
 .״טכײליפ״ טגאז

 ...?עקאט ךיא באה —
 ?טשינ וטםקנעדעג ,״טכײליפ״ טגאזעג וטםאה םיװעג —

 םנעםנאה ןופ פארא ןײטש א זיא — ,טוג זיא םאד —
 :רימ ןעײג ךאװ עטםכענ יד רעבא — .ץראה

 ענײמ ראפ ךיד זומ דיא רעבא .רימ ןעײג םיװעג —
 שרעדנא ,ןעמענפא ךימ ןעמוק טםעװ וד .ןלעטשראפ ןרעטלע

 .יז טכאל — וםישזער רעגנערטש .טשינ םע טײג
 .םנאה טגאז - !ארומ ןיוש באה ךיא ,ײװ יוא —

 ײז ןלעװ ןםעפיוא זםאװ טשינ וטםאה ןבאה־ארומ ,א —
 ,ריד קנאד ןליפ ,ונ .ןכאמ ןיוש םע ןלעװ רימ ,טשינ ךיד

 .טנאה יד םיא יז טיג — !םגאה

 ?קנאד א םאװראפ —
 טכצמראפ ןוא יז טגאז — !ןײש יוזא ןעװעג זיא םע —

 .ןגיוא יד גנוקיצטנא ראם
 !ןעכטאל ,א —

 ז״ןעכטאל״ םעפע םאװראפ —
 ?ראפרעד רימ ףיוא זײב וטםיב —

 ראפ ךיוא ריד קנאד ךיא .לײטנגעג ןיא ,ןײנ ,ןײנ —
 .ןפורעג טשינ יוזא טציא זיב ךימ טאה רענײק ;״ןעכט^ל*
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 ליװ ןוא טנאה ריא ןא־טמענ רע ןוא — ?ןעכטאל —
 ,ךיז וצ ןעיצוצ יז

 ןיא ןגראמ ,ןיא^ רעכעלרעפעג ,גיטכיזראפ ,ןײנ —
 !ןעטראגרעיט

 ..1 ןעטראגרעיט ןיא ןגראמ ,ןעכטאל ,אי —
 ...ןרעדנא ןופ רענײא ןםירעגפןן ךעלדנע ךיז ןבאה ײז ןוא



 רעקי^נס ן^ם עי^ימאפ יד

 *ןױא זיוה ןופ םיתב-ילעב יד ,רעקיטס ןאפ עילימאפ יד
 שזאטע ןטשרעביוא םעד ןעמונראפ טאה עכלעװ ,עסארטש־ןעקנאר
 רעה ןטלא ןופ :ןאזרעפ ריפ ןופ ןענאטשאע זיא ,זיוה ןופ
 ־נאקאצ ,רעטנרעלעג־טאװירפ ,רעקיטם ןאפ טרעפאר - רעקיטס
 ־כאט רעײזי ׳בײװ טמײלעג-בלאה ןײז ןופ ,רעשראפ־עטעג רעט
 ־עװ ,גירק ןיא ריציפא ״גנאגפלאװ ןוז רעײז ןוא עטאל רעט
 יד .טנאקאבמוא זיא טנעמאמ ןגיטציא ןיא טלאהנפיוא םנעפ
 ןופ גײװצ ןײא ,םוחי ןסיורג ןופ טמאטשעגפא טאה עילימאם
 ־ײװצ רעד ,רעטילימ םעד טעמדיװעג ךיז טאה עילימאפ רעד
 טרעהעג טאה רעקיטם ןאפ טרעבאר ;טפאשנסיװ רעד - רעט
 רעטנאקאב א ןעװעג זיא רעטאפ ןײז .גײװצ ןטײװצ םעד וצ
 .טסינעג רעקיטם רעגיטנײה רעד טכורפ םנעמעװ ,רעקימעכ
 טכארבעגנײרא ןבאה ןעגנודניפרעד ענײז סאװ ,םנגעמראפ םאד
 ־ניא רעד ןום רעײפ ןיא טציא טרעװ ,טיבעג ןשימעכ ןפיוא

 .ץלאה יװ טרעצעגפיוא עיצאלפ
 טאה טײקגיאור רעשיפמילא ןוא דלודעג ןשלארעה טימ
 יד .טײצ רעד ןופ טסאל יד ןגארסעג רעקיטפ רעטלא רעד
 ־עג טאה עילימאפ יד רעכלעװ ןופ ,זיוה ןײז ןופ טפנוקנײא
 יד ןפארטאב טציא טאה ,טײצ רעגידרעירפ רעד ןיא טבעל
 ןטײרוצסיררא לאמ ףלעװצ ףיוא טנעמאנאבא ןא ןופ טרעװ
 וצרעד זיא יז סאװ ,עטאל רעטכאט ןײז ראפ ןעטראגרעיט ןיא
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 עכעלט^נאמ־ײרד יד .ןא״טײהדניק רעד ןופ ןרןןװעג־טני1אװעג
 ןטוג א ראפ ןעװעג׳גונעג טקנופ טציא זיא זיוה ןופ טפנוקנײא
 /ענאז־גאלש״ ןוא ןכוק טימ /׳עפאק־ןענאב״ ןטכע ןגידגאטנוז

 ־יטם עילימאם יד .ןעװעג-טני1אװעג ךיוא ןענעז ײז ןכלעװ וצ
 ןיא עימאנאקע עגנערטש א טריפעגנײא טאהעג ךאנ טאה רעק
 •ײד טימ ״דמחלמ רעד ןופ טײצ רעד ןופ םישזער־זיוה רעײז

 •עגפא ןבאה ײז .טײקטנכערעגםיוא ןוא טײקכעלטקניפ רעשט

 ,גנוני1אװ רעד ןום טפלעה א ןםאלשעגפא ,ןטםגיד יד טפאש
 ,ךיק רעד טימ ןוא רעמיצפאלש םעד טימ טזאלעג ךיז ןגונגאב

 טײקמיראװ בילוצ ןוא ןםעגעג ךיוא טאה ןעמ רעכלעװ ןיא
 •יטם רעטלא רעד .טכארבראפ גאט לײט ןטםרעמ םעד טראד ךיוא

 •אילביב ןײז ןופ ןגאזפא ךיז טגאקעג טשינ רעבא טאה רעק

 םאד .טרידוטש טכענ עבלאה טאה רע ןכלעװ ןיא ,רעמיצקעט
 רע טאה גנוצײה ןופ) גנוטכיולאב ערטםקע ןא טגנאלראפ טאה
 רעד ןופ ןעװעג זיא רעקיטם רעטלא רעד .(טגאזעגפא ךיז
 טאהעג־ןרעג ,רענעסאלשעגפא ןא ,רעמאזנײא ןא םיוא רוטאנ
 טאה רע .ןעידוטם ענײז ײב ךיז טימ ןײלא ןעגנערבראפ וצ
 ןײז טרינילפיצםיד טאהעג טײקגנערטש רעטפאהרעטםומ א ךרוד
 וצ ןטיהעגפא זיולב ,ןגיטיונ םעלא ןום ךיז ןגאזוצפא רוטאנ
 ,רעטאפ ןוא ןאמ סלא ,זיוה ןופ טפיוה סלא טכילפ ןײז ןליפרעד

 זיא ןײלא רע שטאכ .החפשמ ןײז ראפ ןגראז עלא ןגארט וצ
 ןיא ןריולראפ ,ןשינעעשעג יד ןופ ןכארבעג ןעװעג ךעלרעניא
 עלא טימ טימעג ךיז רע טאה ,עטםיװ א ןיא יװ ,טײצ רעד
 גנובעגמוא ןײז ןםיװ ןזאל וצ ןופרעד טשינראג ןטײקכעלגעמ
 דימת יװ .ןעזםיוא ןכעלרעםיוא ןײז ףיוא ןקרעמ ןזאל וצ רעדא
 •עג טוה ןוא ךיש ,קאר רעלעקגוט ץיז ,רעדײלק ענײז ןענעז

 טאהעג ןיוש ןבאה ײז זא ,טצופעגםיוא ,טשרעבעגםיוא ןעװ
 ןײא ןיא ןטלאהעג ןוא ןרעײז רילאק ןלעגיגירא םעד ןריולראפ
 ,לפענק ןטצעל םוצ זיב טלפענקראפ ...טײקנײר סיוא ןצנאלג

 טאה םאװ ,דראב עםײװ ערעטיש יד ,ראה ענײז טמעקעגםיוא
 ףיוא טייקיורג רעלעג רעשיטארקאטםירא ןא טימ טגײלעג ךיז
 •לאטש א ןגראמירפ ןדעי ןעגנאגעג רע זיא יוזא .טסורב ןײז

 טנאה רעד ןיא לרעביוק ןטימ ,תובישח ןײז ןיא גיניזטסואװאב ,רעצ
 םאד .ךיורבעג׳זיוה ןראפ ןעלטימסנבעל עגיטיונ יד ןפיוקנײא
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 זיא יז ,ןגיואװאב רעױש ךיז טאה ,טײז א ףיוא טנגײלעג ,פײװ
 טשינ לאמגײק ,לוטש רצכנזלגעװאב ריא ןיא ןסעזעג גידגעטש
 •ניא ןעזעג טשינ לאמגײק יז טאה ןעמ ,בוטש יד טזאלרו?פ

 לאמלײט ,טנאקעג טאה יז לפיװ ףיוא ,רעטבאט יד .ןסיורד
 טײרבעגראפ טאה ,ןירעטכעװ-זיוה רעד ןופ ףליה רעד טימ
 -רעגיליב זיא סע לײװ ,סומירפ א ףייא טײצלאמ עמירא םאד
 ,ןפיוקנײא סאד טגראזאב טאה דעטלא רעד .זאג ןופ ןעװעג
 לבלעװעג ןיא ןטלןןהעג עדריװ רעבלעזרעד טימ ךיז טאה רע
 ןפיוא טלמרומעג ןבוזה עכלעװ ,רעבײװ עשירעגירק יד ןשיװצ
 ־עפארפ ןופ טפצשלעזעג ןן ןיא ןעװעג טלאװ רע יװ ,תורקי
 ־עגנא זיא עײר ןײז זיב ,גידלודעג טראװעג טאה רע .ןראמ
 רעד״ואװ ,אד וליפ^ םיא טאה גנוטלאה עגידריװ ןײז ,ןעמיק
 רעײז סטכעקעג לפעל ןכאג געמ ענעי ןיא ןעװעג זיא פאל-פאכ
 טלדנאהאב םיא טאה ןעמ .ןעעזנײא םיא ראפ ןעגיװעג ,סיירג
 רעמ) טרעדנואװעג טכײל ךיז ט§ה רע .טײקמאזקרפמפיוא טימ
 ןעגנירפש םעד רעביא (סערעמניא סיוא יװ ,מײקגיריגײג םיוא
 רעדא ןביר יד ףיוא יצ ,ןשקאל ,לפאטראק ףיוא זײרפ ןופ
 ׳אט^^ןוא .זײרפ םעד טלאצאב דנגײװשליטש טאה רע .גנירעה
 ןםײהעג ךיז רע טאה ,טעי^טםעג טשינ טלעג סאד טאה רעמ
 עדריװ רעבלעזרעד טימ .עיצראפ רעד ןופ טפלעה יד ןבפג
 ־ןעקנאר רעד רעביא טנאיװארפ טימ לרעביוק םאד רע טאה
 םיא ןבאה םינכש יד ןופ ליפ ואװ ,ןגארטעגמײהא עסארטש
 ־עג טלאװ רע יװ ,תובישח ןוא טײקצלאטש א טימ ,טנצקעג
 ,ןטלןןתעג־רצביוז א טשינ ,דובפ ןופ ןכײצ א ןגןזרטעג ןפװ
 א טימ טרעפטנעעגפא ,לרעביוק טקעדאב לכיט ןײר א טימ
 .רעייגײבראפ יד ןופ ןעגנוםירגאב יד ףייא ״ןגראמ-טוג״ ןגראק

 טאה רע סאוו ,םעד ןופ רצקיטם ן^פ רעה רעד טאה טבפלעג
 רע עכלעװ ,סעיצקא צשימעכ ןופ װרעזער םעד טפיוקראפסיוא
 ־יוזא ,ןעװעג לאמא זיא סאד .רצטאפ ןײז ןופ טנשריעג טאה
 רעד ,םוטכײר-עילימאפ םעד ןופ טנעמאדנופ רעד ,ןגאז-וצ
 ־םיורא ,קנאב ןיא ןעגנאגצג געט ראפ צדעי זיא רעקיטם רפטלא
 םעד טיול .טפיוקראפ ןוא ײװצ יצ עיצקא ןא ףײס ןופ ןצמונעג
 ןשקאל ,לפאטראק ראפ טלאצעג טאה רע םאװ ,זײרפ ןטצעל
 ףיוא״ ,ראה רעד ףיוא טנכערעגםיוא רע טאה ,גנירעה רעדא
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 םיא טעװ עיצקא רעטפיוקראפ דעד ןופ טלעג םאד גנןןל-יװ
 וצ טניואװעג זיא סאװ ״םענײא ןדעי יװ ״גידריװקרעמ .ןכײרג
 ,ןזיװעגםיוא רעקיטם ןטלא םעד ךיז טאה ,ןבעל טלגערעג א
 ןײז וצ ראנ ...ןבײלב ןיוש םע טעװ זײרפ םעד ײב טא זא
 •םיוא דלאב רע טאה גראז רעפיט ןוא גנושאררעביא רעסיורג

 תיבה־לעב םעד ןא ןובשח םעד טכאמעג טאח רע זא ,ןענוםעג
 ,<טלעג ןײז רעביא תיבה-לעב ןײק ןעװעג טשינ רעמ זיא רע)

 ■עטלעז א טימ ...טרעװ ןיא ןראװעג-רעגיצניװ זיא טלעג םאד
 טשינ ײז ,עילימאפ ןײז טניושעג רע טאה טײקגטלןןהעגסיוא רענ
 םעד רעביא ןוא טלעג ןופ ןלאפ םעד רעביא ןגיאורמוא^ב וצ
 ראפ ןטלגןהעג ןעװעג טלאװ רע יװ ,ןזײרפ יד ןופ ךיז ןביוה
 •לעװ וצ) ןשינעטלעהראפ יד רעביא דובפ ןײז ןופ רעגירעדינ

 עיכראנאמ רעד ןופ ןײגרעטנוא םאד טניז ױא דגאל םאד עכ
 8 ןזאל וצ (ןעמוקעגוצ קילבופער רעד ןופ ןײטשפיוא ןוא

 .ןלאפ טראװ
 ם^טשפא ןטלא ןײז טימ ,ןםיװ ןײז טימ שטנעמ רעד
 ,תובישח ןוא עדריװ ןופ ליפעג ןטרעהרעדמוא ןײז טימ ןוא

 רעדילג ןופ ןישאמ 8 םיוא ראנ ,ןענאטשאב טשינראג סיוא זיא
 •טצונעגםיוא ןוא גירבאלש רעײז רעטלע ןופ ןעגעז עכלג^װ)

 חוכ םעד ךרוד ,חופ ןגיצנײא ןײא ךרוד ןבירטעגנא ,(ןראװעג
 םןןד ,טכילפ ראנ ,ןעװעג םע זיא עביל ןײק טשינ ♦טכילפ ןופ
 ןדגיבמורא םאזגראז רעקיטם ןטלא םעד טכאמעג טאה םע סאװ
 ןוא יורפ רעטמײלעג־בלאח ןײז ןופ זל^ה םעד לטעװרעם ןטימ
 ןײק ,קילג ןופ לכײמש ןײא ןײק .ןענעמראקנא דגיק 8 יװ יז
 טימ טגנערב ם^ט עטוג 8 םאװ ,טײקגילעזטייל ןופ לטכיל ןײא
 ןטל8קיזײא ןײז רעביא ןס^געגםיוא ןעװענ טשינ זיא ,ךיז
 עדריװ רעצנ^ג רעד טימ ,ןעװעג זיא רע יװ ףײטש .םינפ
 עגונב ןעגנ^גאב טאט עכעלטרעצ יד רע זיא ,תובישח ןייז ןופ
 טשינ לאמנײק ,בנא ,טאה רע עכלעװ ,בײװ ענזירפאק ןײז
 ריא וצ טליפעג טשיג ךיז לאמנײק ןוא טאהעג׳ביל גירעביא
 •ונעג טאה רע ם^װ ,טכילפ 8 זיולב ןעװעג זיא םע ,טנעאנ
 ןופ טשינ - ,ליפעג רעדנ8 ןײק .ריא וצ עגונב ךיז ףיוא ןעמ
 םיא טאיד ,טײקגידתופתושב רעגיטסײג רעדא טפ^שטנײרפ ,עביל
 ןבלעזמעד טימ ןוטעג םע טאה רע .ןדנובעג טשינ ריא טימ



 269 טנורגפא םײ3

 •!?גרעביא טאה רע יװ) םעד ךאג טאה רע יװ ,ליפעג־טכילפ
 מאה רע עכלעװ ןיא ,עגיבןטש ףיוא םישובלמ־ןסאג יד טשיוט
 ןגידריװ א טימ טלעטשעגקעװא ךיז (טנידאב 3ײװ ןײז ךיוא
 ־ראפ טשינ לאמנײק טאה רע םאװ - ,םינפ ןפיוא קורדםיוא
 סאד רעדא ןרעקוצםיוא בוטש יד - ,ןטלאה וצ טײרג ןםעג

 ...ןטעבוצפיוא טעב
 ־נא םיא טאה םע סאװ ,ליפעג־טכילפ ןעװעג ם§ד זיא ךיוא

 ,םיא זיא סעכלעװ ,ןבעל םוצ ןוא טלעװ רעד וצ ןטלאהעג

 םעד ךרוד ןראװעג־טפאלקשראפ זיא דנאלרעטאפ םאד טניז
 ,גיגיזמוא ןוא שיטאאכ ןעמוקעגסיוא ,טאטקארט רעליאסרעװ
 ךאד .טעמיראטיוא ראפ ןוא גנונעדרזן ראפ ןיז ןדעי ןריולראפ
 רע יװ ,גנאל יוזא .בוח ןײז זיא סע לײװ ,טבעלעג רע טאה
 ■מערפ וצ ןעמוקוצנא טשיג ףרזןדאב) עדריװ טימ ןטלאהנא ן§ק
 ןגראמ טעװ רשפא לײװ ,ןבעל ןײז ןמלאהפיוא ,(ףליה רעד
 ןײז טײהנגעלעג א ןפאש ךיז מעװ סע ןוא םג סאד ןעעשעג
 טאה רע שטאכ ,ןטאבנא טסניד ןיא דנאלרעטאפ םעד ןבעל
 רע טבעל םנטצעל .ןעועג טשינ סנ אזא ףיוא טכיזםיוא ןײק
 ןום םיאנוש עלא ןוא ןעראקנאופ ןוט וצ םיעכהל ,ראפרעד ראנ
 •גוא סדנאלשטײד ןעז טלאװעג ןטלאװ עכלעװ ,דנאלדעטאפ
 ראנ ,ןרעװיךאװש טשינ ראג״ :ןבײרש ןעגנוטײצ יד .גנ״ציגרעט
 ...סיוא׳טלאה ןוא טבעל רע ,םיוא רע טלאה זיא ״!ןטל^הסיוא
 דעמעװקאב ,ןבעל םאד ןרעגנעלרןןפ וצ טכוזעג וליפא טאה רע
 טקוקראפ ךיז טאה רע סז^װ ,םעד ךרוד ,ןכאמ וצ סע דיז
 א ןבעגפא - ןוטכאנ ײז טלאװעג ןוא ןראטאקאל ענײן ףיוא
 ןעגנערבנײרא םיא לאז ס^װ ,עדמערפ ראפ ןרעמיצ ײר ד־ײװצ
 ןעמונעגנײרא טאה רע .עטױלאװ ןיא טפנוקנײא ןםיװעג א
 ,ןסור ןײק טשינ ,ךעלדנעטשדאפטסבלעז ,רעדנעלסיוא ײװצ
 רעגיטרעװרעדנימ״ רערעדנא ןא ןופ רעדא ,רענאקירעמא ראג
 ןיא סצונאב ךיז ןבאה עטעדניבראפ יד רעכלעװ טימ ,״עסאר
 ־סיוא ראנ רע מאה ןכאװ ײװצ .דנאלשטײד ןגעג גירק םעד
 םינכש יד ,ךיז ײז ןבאה לפ־םדוק .טשינ רעגנעל ,ןטלאהעג
 סאװ ,רעדליב םקראמםיב ןוא סרעםײק םעד ףיוא טגײלראפ

 םעד ןופ טנעװ יד ףיוא ןעמאר עטצינשעג עסיורג ןיא ןעגנעה
 ןקוק טשיג ןליװ ײז ,ןעמענפארא ײז ל§ז ןעמ אקװד ,לאז
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 ן^פ םאװ ,ןױםנ םפד ןלעטשראפ ךאד ךיז ןעמ ןאק ײז ףױא
 רעד ןיא ןטלאה וצ ךיז - ןײטשוצםיוא טאהעג טאה רעקיטם
 •םיורא טשינ ןוא טײקגידריװ רעטרינילפיצםיד ןײז ןיא ,םיוצ
 ןריטקיד ןוא עדמערפ ןעמוק םע :ןעמאר יד ןופ ןײגיצ
 ףיוא ןבאה ןלאז ײז רעדליב םנעמעװ ,דנאלשטײד ןיא ןשטײד
 םעד ןיא .ןעװעג טשינראג ךאנ זיא סאד ״.!טנעװ ערעײז
 טאה ,טנױאװעג ןבאה עדמערפ יד ןכלעװ ןיא ,לאז ןםיורג
 •עילימאפ א ,ךיפעט ןםיורג א ןגיל טאהעג רעקיטס ן^פ ׳ה

 •טנא ןעװעג׳קראטש יוזא זיא םוטנגײא ןופ ליפעג םאד .קיטש

 רעד ףיוא גידנקוק טשינ זא ,רעקיטם ןאפ רעה םײב טלקיװ
 עדמערפ יד רעכלעװ ןיא ,עטוילאוו רעלופטרעװ ,רערעװש
 גגוניואװ רעד ראפ טלאצעג טאה ״עסאר עגיטרעװרעדנימ״
 •ןיאב סע רע טאה ,(ןסירעג ךאד ךיז ןבאה עלא רעכלעװ ךאנ)

 טכארטעג ךיז טאה רע ןעװ ,ןטלאהםיוא טנןןקעג טשינ ןפ״וא
 •לעװ ,ךיפעט ןײז רעביא ןסערט םיפ עדמערפ זא ,םעד ןגעװ

 ןופ ןעק רע ןכלעװ ןוא תורוד טניז ןראװעג-טגיושעג זיא רעכ
 ׳עג טשינ ןעמ זיא םעיצארענעג ײרד ךרוד .ןא-טײהדניק ןײז
 ןעמ זא ,טירט עטכײל טימ טבעװשעג ראנ ,םיא רעביא ןעגנאג
 יור טציא טרעװ ךיפעט רעגיזאדרעד .ןריראב םיוק םיא לןןז
 רעקיטם ןאפ ,גנוניוש רעדעי ןא ,סיפ עדמערפ ןופ ןטערטעג
 ןופ טגינײפעג ,רעגעלעג ןופ ןםײרפיוא טכאנײב ךיז טגעלפ
 יד יװ ,טלעטשעגראפ םיא ןבאה עכלעװ ,תומולח עטכעלש
 •אגיצ טימ ךיפעט ןײז ןענערבראפ ,ןעעזראפ םיוא ,עדמערפ
 ןופ םיורא^טלאפ סאװ ,ץלאה ןגידנענערב ןטימ רעדא ןטער
 קילבנגיוא ןײא ףיוא ראנ עדמערס ײװצ יד ןבאה םיוק .ןװיוא
 ןענירעד רעקיטס ןאפ רעה רעד ןיוש זיא ,רעמיצ םאד טזאלראפ
 זרעדײלק^זיוה ענײז ןיא) לטשרעב^יורטש א טימ ןוא ןעװעג
 וצ ,ןגינײר וצ טגײלעגקעװא ךיז עדריװ רעצנאג ןײז טימ
 ןוא טלטרעצ ןעמ יװ ,ךיפעט םעד ןעלטרעצ וצ ןוא ןטעלג
 עדמערפ ןיא ןלאפעגנײרא זיא סאװ ,דניק טבילעג א טםײרט
 טײהנגעלעג א טאהעג טאה ןעמ ןכלעװ וצ ןוא טגעה עטכעלש
 משינ םע רע ט$ה ףום-לפ*ףום .טונימ א ףיוא ןגירקוצוצ ךיז
 ךיז ןגאזפא ,ןרעגנוה טלאװעג רעכיג טאה רע ,ןטלאהעגםיוא
 םאד סאװ ,רעצ םעד ןגארטוצרעפיא רעדײא ,״עטױלאװ, ןופ
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 טרעװ ,השורי רעד ןופ ץלאטש רעד ,קימש-עילימאפ עטבילעג
 ״.םים עדמערם ןופ ןטערטעג

 םוצ ,דנאלרעטאפ ןכעלקילגמוא םוצ ליפעג-טכילפ םאד
 טנאפשעג ןטלאהעג םיא טאה ןבעל ןגיניזמוא םוצ ,בײװ ןקנארק
 ענײז ןטארראפ וצ טשינ ,ךיז ןרילארטנאק םאד .גאט ןצנאג א
 ׳וצנײא ,טײקגידלודעגמוא ןײק ןזײװאבוצםיורא טשינ ,ןליפעג
 ״נײא ןטלאהעג םיא טאה סאװ ,ץל^טש ןוא עדריװ ןײז ןטלאה
 גנוזײלרעד ןענופעג טאה ,לװיטש עשינאפש ןיא יװ טטערפעג
 ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז טאה רע ןעװ ,רעטעפש גנואײרפאב ןוא
 טאהעג טאה רע םאװ ,רעמיצ־עידומם ןײז ןיא - רעמאק ןײז
 ןיא ,ןטפירש ענײז ןוא רעכיב ענײז ןשיװצ ,ךאד ןרעטנוא
 רע ןכלעװ ףיוא ,״טםואאם״ ןופ לײט ןטײװצ םוצ ראטנעמאק
 ןײק םאװ ןוא ראי גיצנאװצ עטצעל יד טניז ןיוש טעברא
 ערעדנא עלא ןוא קילבופער עטםאהראפ ,עיצולאװער ,המחלמ
 ןטבילעג ןײז רעביא ןעגנאגעגכרודא ןענעז םאװ ,ןעמרוטש
 גאט ןײא ףיוא ןטלאהפא טנאקעג טשינ םיא ןבאה ,דנאלרעטאפ
 טאה שינערעקרעביא־טלעװ ןײק ...ןרעפיהראפ וצ טעברא יד

 ,גנולײטעצ׳גאט ןײז ןופ עירטעמיס יד ןרעטשעצ טנאקעג טשיג
 טאה ״טסואאפ, םעטעג רעביא ןעידוטפ׳טכאנ ענײז ןיא טראד
 ׳נא עשיטפילאקאפא ןוא דײשאב ןגידהמכח םעד ןעגופעג רע
 יד םאװ ,גנונעדרא רעד ןופ גנורעטשעצ רעד ףיוא גנוטײד

 ...ךיז טימ ראפ טלעטש טײצ עגיטנײה
 ,ראי ןײנ ןעװעג טלא זיא ,רעקיטס עטאל ,רעטכאט ןײז

 טקנעדעג יז םאװ ,ץלא .ןכארבעגסיוא זיא גירק־טלעװ רעד ןעװ
 רעכלעװ ןיא ,גירק ןראפ ןופ טײצ רעטוג רעטלא רעד ןופ
 ■אזוצ זיא ,טבעלעגכרוד ןראי־רעדניק עכעלקילג עריא טאה יז
 טור ןוא ןראװעג-ןעקנוזראפ תומולח ענײש עריא טימ ןעמ
 עריא טימ ןעמאזוצ ,ןענאיגער עשיטםאטנאפ ענעי ןיא טראד
 ןוט וצ ןיוש טאה ,ראװ ןוא לאער זיא םאװ ,ץלא .ןראי־רעדניק
 זא ,יז טםײװ ,ןעמוקעג לכש ריא וצ זיא יז טניז .המחלמ טימ

 .ןעשעג שרעדנא םעפע זומ גאט ןדעי
 •טעטיוטעג ןטראד ,ןײג דלעפ ןיא ןפראדאב רענעמ יד
 םײהרעדניא ,ןגיל טעראזאל ןיא עטעדנואװראפ רעדא ןרעוז
 ןיא ןרירפ ,ןסע טיורב־ץאזרע ,ןטלאהסיוא ץלא ןענאק רימ ןזומ
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 יד ןיא ןעװעג״טניואװעגוצ זיא יז .ןציז טכיל ןא ,רעטניװ
 .עטעדנואװראפ ןוא עטיוט ,ןטכאלש ןגעװ ןזעל וצ ןעגנוטײצ

 ןבאה ןעגנוטײצ יד ןוא ןראװעג״ןדירפ זיא םע ןעװ ,רעטעפש
 יװ ריא סע טאה ,טכארבעג טשינ סעײנ־המחלמ ןײק רעמ
 •רעד .ךעלריטאנמוא ןעמוקעגםיוא ריא זיא םע ,טלעפעג םעפע

 ןעגנוגערפיוא ענעגײא ענײז ״םולש״ רעד דלאב טןןה רעבא ראפ
 ןלאפ םעד רעביא טרעדנואװעג טשינ ךיז טאה יז .טכארבעג
 ףיוא ןזײרפ יד ןופ גנוביוה רעד רעביא ,טלעג םעד ןום
 ,טײקרעכיזמוא יד ,וצרעד ןעװעג״טניואװעג זיא יז ,לטימ-סנבעל

 רעד ןעװעג ךאד זיא םעײנ םעפע גאט ןדעי ןטראװרעד סאד
 יז .טנעקעג טאה יז סאװ ,ןבעל םעד ןופ גנאג רעלאמראנ
 •רעד ןופ ,גנוריזיליבאטסמוא ןופ טפו-ל יד טמעטעעג ךאד טאה

 ־רעביא טנאקעג טשינראג יז טאה םע .ןטלאהםיוא ןופ ,ןטראװ
 ײב .ןעװעג־טײרעב םעלא ףיוא זיא יז לײװ ראפרעד ,ןשאר
 יז ,גינעג םע טןןה יז ,ןפראװעג עלוש יד יז טאה ראי ןצכעז
 ןגנערטש ןראפ טאהעג־ארומ טשינ טאה יז .ץלא ןיוש ןאק
 ראפ ןעװעג־רעגולק יז זיא ראי ןצכעז עריא טימ .רעטאפ
 .ײז יװ לאער רעמ ןעמונעג ןבעל ס^ד ןוא ןרעטלע עריא

 זא - ,טהנעטעג יז טאה - ,טשינ קעװצ ןײק ךאד טאה םע״
 ־עח ךיא ףראדאב סאװ .ןײג לוש רעד ןיא רעטײװ לאז ךיא
 טשינ לאמנײק לעװ ךיא םאװ ,קיזיפ ןוא קיטאמעטאמ ערעכ
 -:ןבעגעגוצ יז טאה טײקרעטכינ רעכעלכאז טימ ןוא-״ןצונאב

 ןענעז ןטײצ יד ,ןײרא טפעשעג א ןיא ןײג רעביל לעװ ךיא
 טשינ ןעװ ,טריפעגסיוא ןעװעג םיװעג םע טל§װ יז ״...טכעלש
 טכאנײב ןטאט ןטימ ײרעגירק א ךאנ טאה רעטומ יד םאװ ,םאד
 ןוא .ןעמוקאב גאלש םעד גגאגפלאװ ןוז ןרעטלע רעײז בילוצ
 ןבאה ײז ןוא ןטערטעגנײא זיא עיצאלפניא יד יװ ,םעדכאנ
 ״גידנעװטיונ בוטש ןיא ףליה ריא זיא ,טפאשעגפא ןטסניד יד
 םעפעג סזןד ,ןכאק סטכעקעג סאד ןפלאהעג טאה יז .ןראװעג
 טאה ןעמ ם1אװ ,עידעגארט יד ןענאטשראפ טשינ טאה יז .ןשאװ
 •עג טאה יז ןעװ ,עידעגארט יד .םײהרעדניא טכאמעג םיורעד

 ײז םאװ ,ןטײר״דרעפ ףיוא טנעמאנאבא ריא ןבעגפיוא טזומ
 ״!טײצ עטלא יד ,א״ .טײצ רעטצעל רעד זיב ןטלאהע-גא ןבאה
 ראפ ןעװעג זיא םזןװ ,םאד .ןבראטשעג זיא טייצ עטלא יד
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 טשינ טאה יז ןוא טריםערעטניא טשינ יז טןזה ,המחלמ רעד
 ענצלאפראפ םאד ,דנאלרעטאפ ,רעסײק .ןופרעד ןםיװ טלאװעג
 ןיא ,ץענערג טײז רענעי ףיוא ןבילבעגרעביא זיא םאװ ,טוג
 ריא זיא סאד - ,םרעקיטס יד ןופ םוחי רעד ,דנאל סאנוש
 ,ןכאז עשירעדניק יװ ,תױשעמ עגיטײצראפ יװ ןעמוקעגראפ

 רעגיטנײה ןיא טבעל ןעמ .ןסעגראפ ףראדאב ןעמ עכלעװ ןיא
 .זיא םע יװ יוזא ןבעל סאד ןעמענ ףראדאב ןעמ ןוא טײצ

 ■לע עריא טלדגאהןןב ןוא טכארטאב רעבירעד ט§ה יז
 עלאערמוא ןוא עשיראנ ןיא ךיז ןליפש סאװ ,רעדניק יװ ןרעט
 ־לאהאב ןוא עשיטסימ יד ןענאטשראפ טשינ טאה יז .תומולח
 רעכלעװ ,גגאגפלאװ רעדורב ןרעטלע ריא ןופ גגוריפפיוא ענעט
 טײצ־המחלמ רעד ןופ ןגצלאק טימ ףיוא ואװ״ץעגרע ךיז טלאה
 ,טיבעג ןטצעזאב ןיא ץעגערג רעד ײב ואװ־ץעגרע ,רעדלעװ ןיא
 טכירעגמוא לאמטפא טמוק רע .ןבצל ןײז טימ טריקיזיר רע
 טבײלב ,ךעלקעפ ענעדישראפ םײהרצד ןיא טלאהאב ,םײהא
 ,ץומש ןופ פא ךיז טשאװ ,דאב א טמענ רע זיב ,גנאל יוזא

 ןטימ ךיז רע טעז לאמא ;רעדײלק יד ןוא שעװ יד טשיוט
 .טדניװשראפ רע ןוא ,טשינ לאמא ,רעטאפ

 ?ןגיאוראב טשינ ךיז ײז ןענאק סאװראפ ?ײז ןליװ םאװ

 ז? סעפע זא ,עטאל רענײלק רעד סיוא ךיז טכאד לאמלײט
 רעכלעװ ,טשרצהאב טלעװ יד טאה טסײג רעזײב א ,ןטאש
 רעד ןיא ןײרא־ןרעהעג סאװ ,עלא יד ,רענעמ יד ןא־טגאי
 ןוא הטילש א ײז רעביא טאה רע ,גירק םעד ראפ ןופ טלעװ
 גידנעסש ןזומ ײז .ןעמוק החונמ ןײק וצ טשינ ײז טזאל
 ־רעגריב ,עיצולאװער — ױא חמחלמ טשינ ביוא ,ןריפ־המחלמ

 ך^נ םיראװ ...טוט רעדורב ריא םאװ םאד .דנאטשפיוא ,גירק
 ,ןשינעטלעהראפ יד ןופ טםייװ צטאל ענײלק יד סאװ םעלא

 ןצװעג טשיגראג ײז ןענעז ,גירק ןראפ טשרעהעג ןבאה סאװ
 ־נעב ןפראדאב ײז ךןזנ לאז ןעמ זא ,טוג שיטסילאעדיא יוזא
 ןעװעג זיא - ןעמ טנאז — ץלא .ןפמעק ײז ראפ ןוא ןעק
 ץנארפ טסרעבא רעד ,לקנןז ריא יװ גנערטש יוזא ,גנערטש יוזא
 ןרבח ךיז לאז יז זא ,ןליװ ןרעטלע עריא סאװ ...רעקיטס ןאפ
 רעד ,ןרעג טשינראג טאה יז ןכלעװ ,װ^טסוג ןוז ןײז טימ
 טכוזןןב רצ ןעװ ,גילײװגנאל יוזא זיא רצ ,יז טלקע װאטסוג

 ♦18 ,טביגרגפא םײנ ׳שצ םילש
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 עםואימ א רע טאזו רעמיצ ןיא ךיז ײג ןעגעז ײז ןעװ .יז
 טשינ םיא ןאק יז ןוא ,ןשיק ילאב יז ליװ רע ,טײהני1אװעג
 ...ליומ ןופ םיא טליפ ןעמ ןוא ןאצ ןטכעלש א טאה רע ...ןדײל
 ןפיוא ןוא ןרעטש ןפיוא םיא ךיז ןצעז סײװש סנפארט ןוא
 .ןדייל טנאקעג טשיג לאמנײק װאטםוג םעד ט§ה יז .גרןןק ןטעפ
 טימ ןעמוקעג זיא רע ןוא ןעװעג רעדניק ךןןנ ןענעז ײז טניז
 ךוזאב ףיוא ײז וצ גאטנוז ןדעי ,טסרעבא םעד ,רעטןןפ ןייז
 ...ןדײל טשינ ןיוש םיא יז ןאק ןא־לאמטסנעד ןופ ;עפאק וצ

 ןיא טסרעבא טעד - םולח א ןיא יװ סע טקנעדעג יז
 — םראפינוא ןכעלבײװ ריא ןיא עטנאס יד ןוא םראפינוא ןײז

 יוזא ןגארטעג יז טאה ןרעדעפ עצראװש יד טימ טוה םעד
 ןוא פאק ןפיוא םלעה םעד לקנא רעד יװ ,ץלאטש ןוא ףײטש
 ײז יװ יוזא ׳שיט םײב ןזאלבעגנא יוזא ןםעזעג רע יװ זיא
 רעד ךיוא ןוא .ןגארטעג ןטעסראק ענרעזײא עדײב ןטלאװ
 ףײטש יוזא זיא םראפינוא־ןזארטאמ ןײז ןיא װאטסוג רענײלק
 זיא ןאד •לקנזז רעד יװ ,גנוטלאה רעשירעטילימ ןיא ,ןםעזעג
 עניװק ןײד ביג ,װאטסוג, זטםרעבא ןופ לעפאב רעד ןעמוקעג
 ־סיוא ליומ סאד ריא וצ טאה װאטםוג רעד ןעװ ןוא ״:שוק א
 ןופ ךורעג ןטכעלש םעד טליפרעד דלאב יז טאה ,טקערטשעג
 וצ טזןהעג־ביל טאה װאטסוג רער) .ןאצ ןטכאמעג־עילאק ןײז
 ןײצ יד םעד ךרוד ךיז טאה רע ןוא דאלאקאש ךס א ןםע
 ־ראפ ליומ םאד לטנעה ןטימ דלאב ךיז יז טאה ,(ןבראדראפ
 •סוג רעד רעבא .טקעטשעגסיוא קאב יד םיא וצ ןוא טלעטש

 טאה יז ןוא ןײרןן ליומ ןיא ןשוק טלאװעג אקװד יז טאה װאט
 ןעמוקעג לעפאב רעטײװצ רעד זיא ןאד .טזאלעג טשינ ךיז
 יז טאה ״:ןיזוק ןײד וצ טוג ײז ,עטאל, ;רעטאפ ריא ןופ
 ראפרעד .םיא ןופ ןשוק ךיז טז^לעג ןוא טכאמעגוצ ןגיוא יד
 זיא לעפאב רעד ןוא ןבעגעג ןכוק רעקיטש ײװצ ײז ןעמ טאה
 רעבא דןײרא רעמיצ ןיא ךײא וצ ,רעדניק ,טציא, ;ןלאפעג
 וצ רעמיצ ריא ןיא װאטםוג םעד טימ טאהעג׳ארומ טאה יז
 — טײהניואװעג עטכעלש א טאהעג טאה וואטםוג רעד לייוו ,ןײג

 טאהעג־ביל יז רע טאה ,ןײלא ןבילבעג ראנ ײז ןענעז םיוק
 םע םאװ ,ןוט וצ ןכאז ערעדנא ךאנ ןוא ןפיצ וצ ,ןפײנק וצ
 -עג טשינראג םיא טאה יז לײװ ,ןעװעג־םענעגנאמוא ריא זיא
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 עניםײװש ענײז ןײטשסיוא טנאקענ טשינ טאזז יז .ןדײל טנאק
 ןוא נראק ןוא ןרעטש ןײז ףיוא סײװש םעד ןוא טנעה
 .ןאצ ןטכאמעג־עילאק ןײז ןופ חיר ןמכעלש םעד טליפעג טאה
 ןעגנױ עדנאלב ןײק ןדײלראפ טשינ יז ןאק ןא־לאמטסנעד ןופ
 היא ךיז טכאד םע .טנעה עגיסײװש ןוא רעגרעק עטעפ טימ
 -רעקוצ ליפוצ ןופ ןײצ עטליופראפ טאה לגנײ דנ^זלפ רעדעי זא

 .״ליומ ןופ םיא טליפ ןעמ ןוא ןשאנ
 אזא ןעװעג טשינראג זיא טײצ עגידהמחלמראפ יד ,ןײ^

 .ןעקנעב ףראדאב ןעמ רעכלעװ ךאנ ,עמענעגנא גןזא ,עטוג
 ןעװ ,װאטםוג םעד ,ןדײל טשינ םיא יז ןאק טנײה ךאנ

 ןענעז ײז ןעװ ,גילײװגנאל יוזא זיא רע .ריא וצ טמוק רע
 טשיגראג ןופ ןאק רע .ןריצאפש םיורא-ןעײג ײז ןעװ ,ןעמאזוצ
 ןומ רע עכלעװ טימ ,״םלעגנעב״ןעדױ״ ןופ ראג יװ ,ןדער רעמ
 עטכולפראפ יד רעפיא ןוא ןײג עלוש-לאער רעד ןיא ןעמאזוצ
 ׳קנארפ וצ דגאלרעטאפ םאד ןפאה עכלעװ ,ןטארקאמעד־לאיצאם
 •ילימ רעד טשינ ךיז רע ןאק םעד פילוצ ןוא ,ןטארראפ ךײר
 ײפ עיצידארט יד זיא םע יװ ,ןענעמדיװ ערעיראק רעשירעט
 ראנ ,ןײז טעדאק ןײק טשינ ןאק רע .החפשמ רצד ןיא ײז
 ...ןשטײנק קנאפ יד ןעמאזוצ ״סלעגנעב־ןצדױ. טימ אד זומ רע
 ןגעװ ראנ ״ןדער םעטנאםערעטגיא טשינראג ןגעװ ןאק רע
 ־נא םאד ךיוא ןוא ?קימילאפ יז טריםערעטניא סאװ .קיטילאפ

 טכאד ,ןשוק יז ליװ רע ןעװ ...טכעלש יוזא רע טכאמ ערעד
 ענײז בילוצ ליומ ןופ םיא טליפ ןעמ זא ,ךאג ץל8 ריא ךיז
 טאה רע שטאכ ...דניק סלא טאהעג טאה רע סאװ ,ןײצ עטכעלש
 א טנײה טציזאב ןוא טלײהעגםיוא גנאל ןופ ןיוש ךאד ײז
 ,ךעלגנירדוצ יװא רע טרעװ דלאפ .דלאג טימ ליומ בלאה
 ...ךעלדנעטשראפטספלעז ןעװצג טלאװ סע יװ יוזא ...ךערפ יוזא
 װאטסוג םעד טימ דײרפ ןײק טשינראג ריא טכאמ םע ,ןײנ

 ...ןפמאזוצ ןײז וצ
 ־אפ רעײנ רעד טימ םיא יז טכײלגראפ גידנליװ־טשינ
 ,ראכ ןופ ןפארפ יד ײב ןםאלשעג טאה יז םאװ ,טפאשטנאק
 ךיז שינעפיולרעד יד ןרעטלע עריא ןופ טאה יז פכלעװ וצ
 ־מײהא זיא יז טניז .ןגירקצגםיורא טלאװעג טימ ןגילײטאפ וצ
 ר^נ ,ןוט טשינראג יז ןאק ןעטראגרעיט םעד ןופ ןעמוקעג
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 םע ט^ה רע ןי־׳ש ױו .טפןזשטנאקאב רעײנ רעד ןגעװ ןרעלק
 ךיז י־יברעד טאה רע יװ ןוא ״?ןשיק ךיד ךיא געמ״ :טגאזעג
 ,רעבירעד ןעװעג זיא רע ךעלקילג יװ ,ןטעבעג ןגיוא ענײז טימ
 .״ןעכטאל״ !ןפורעג יז טאה רע ןעמענ עביל אראפ סאװ טימ
 טאה יז !ןדאלעגנײא טרעצנאק םוצ דלןןב יז טאה רע יװ ןוא
 ױא יז זא ,שרעדנא סעפע זיא םאד זא ,מליפעג דלאב ךאד
 ענײז .ןא קילבנגיוא ןטשרע ןוס ןראװעג־ןגיוצעגוצ םיא וצ
 רענײש ןן ראפ סאװ .ךא ,ראה יד ,ןגיוא עגידװענח־ץראװש
 ענײז ןוא ,טיוה ןײז ןוא ,טל§טשעג ץנאג ןײז ןוא ,זיא רע
 א .ןרירגןב וצ ןעװצג ןענעז ײז טוג ןוא םיראװ יװ ,טגעה
 טאה - ,דײ רעבלאה א ראנ ,ןײנ ,דײ א זיא רע סאװ ,דאש

 .ןיטסירק זיא רעטומ ןײז .טסײרטעג ךיז יז
 ? טגײפ ןדײ ײז ןבאה םאװראפ ? דײ א זיא םאװ רעבא -
 ,ןעמאזוצ ךיז ןעמוק רעטאפ ןטימ רעטעפ ריא ןצװ ״םאװר^פ
 ,ליװ קילגמוא סאד ןוא ?ףדײ ןוא ןריקנאב ןופ ראנ ײז ןדער
 יד רצ^א .דײ § ןוא ריקנאב א זיא רעטאפ ןײז אקװד זא
 םנאה רעד ןעװ ,ןײז־טכעלש יוזא טשינראג ךאד ןענאק ןדײ
 טכארט - ,םיא ןיא ןעזעגנא טשיגראג באה ךיא ודײ 8 זיא
 ןוא שילרעטםיוא סעפע זיא רע זא ,ןזײװ לאז סאװ - ,ךיז יז
 יוזא טשינ זטשוק דײ רעד טוג יװ ,ךא ןןגאז ײז יװ ,טכעלש
 ערעײז ןופ סעפע ןײז רעדיװ זומ סע ,ןײנ .״װאטםוג רעד יװ
 ־טימ ,ץדײ יד ןגעג ןבאה ײז ם§װ ,םאד תױשעמ עשירעדניק
 ...המחלמ רעד ראפ ןופ ןטײצ עטכעלש ענעי ןופ טנ^רבעג
 ןבאה ײז םאװ ,תונובשח עטלא ערעײז ןופ םעפע זיא סע

 ײס־יװיײם - .עטאל ענײלק יד ךיז טכארט - ןךיז ןשיװצ
 ,םיא טימ ןטלאה לעװ ךיא ןוא ביל םנאה םעד באה ךיא
 יװ ,טאג ,ךא ...טוג יוזא טשוק רע .דײ א זיא רע שטאכ

 ...גנוקיצטנא ראפ ןגיוא יד טכאמראפ יז ...סיז

 ןעװעג טלאװ רעקיטס ןאפ גנאגפלאװ רעדורב ריא ןעװ
 עכלעװ ,רעטסעװש ןײז ןעקנאדעג אראפ םאװ טימ ,טםואװעג
 טלאװ ,םורא ךיז טגארט ,םײהרעדניא טזאלעגרעביא טאה רע

 .קילגמוא םיורג א וצ ןעמוק טנאקעג



 277 טנורגפא םײב

 טימ ריא ןופ רנזטלע ,גנאגפלאװ רעדורב ריא םיראװ
 .הבשחמ רערעדנ^ ץנאג א ןופ ראג ןעװעג זיא ,ראי ריפ־ײרד

 רעד יװ ,קילגמוא סאד טאהעג טאה רעקיטם ןאפ גנאגפלאװ
 ■לא רעד ןיא טבעװעגנײרא ןײז וצ ,רוד רעגידהמחלמ רעצנ״אג
 ןיא ,טנגױ ןײז טכארפראפ טאה רע רעכלעװ ןיא ,טלעװ רעט
 סאד טאה רע ,ןטײצ עשימלעהליװ יד ןופ דאירעפ־ץנאלג םעד
 ׳רעדניק ענײז .דרע רעד ףיוא ךײר־למיה םעד ראפ טכארטאב
 ־ירעטילימ רעד ןופ ןכײצ םעד רעטנוא ןענאטשעג ןענעז ןראי
 .טלגיפשעג ךיז מאה החפשמ ןײז רעכלעװ ןיא ,עיראלג רעש

 ןײז וצ טקוקעגפיורא רע טאה גנורעראפ רעשירעדניק טימ
 ןרעטלע ןײז וצ ךיוא ,רעקיטס ןאפ ץנארפ טםרעבא םעד ,לקנא
 ףיוא רעטומ רעד וצ ןעמוקעג?נײהא זיא רעכלפװ ,רעדורבפיטש
 ,ןא גאט ןטשרע ןופ .ןטײהנגעלעג ערעדנא ײב רעדא בוט׳םױ
 טשינ ,סוזעי טשינ זיא ,ץעמוקעג לכש ןײז וצ זיא רע טניז
 ןעמונעג ןב^ה ײז ןכלעװ ןיא ,ןביולג רעעיטנאטםעטארפ רעד
 ״הדובע״ יד י דנאלשטײד ראנ - הנומא יד ןעװעג ,גנופיוט יד
 ־אב יד ,ײמרא רעד ןיא ןעניד םאד ןעװעג זיא ןביולג םעד ןופ
 ערעדנא יד ןוא טירט־ןזנעג רעד ,לאבמיס ןײז - גנונפאװ
 גנאגםלאװ רענײלק רעד .הליפמ ןײז — ןעגנוביא עשירעטילימ
 ,טנעקרעד ןבעל םאד טןןה רע ןעװ ,געט עטשרע יד ןופ טאה

 ,ןטאמראה ,פקיב-רענלעז א ןײרא טנאה רעד ןיא ןגירקעג
 ןכלעװ טימ ,גײצליפש סלא םירישכמ־םגירק ײלרעלפ ןוא דרעפ
 ןצװעג זיא ץלאטש רעטסכעה ןײז .ןצװעג־ךנחמ םיא טאה ןעמ
 ׳נוז ךיז טאה רע ןכלעװ ןיא ,גוצנא-ןראזוה רעשירעדניק רעד
 ׳אב א ןעװעג זיא סאד .ןרעײלשםיוא טגעמעג עפאק םוצ גאמ
 ׳רעל ןיא ךיז.ןענכײצםיוא ראפ ,גנוריפפיוא רעטוג ראפ גנ־ניול
 ״אק רעד ןיא טקישעג טשינ ןעגנאגפלאװ ןעמ טאה ךאד .ןצנ
 עכלפװ טימ ,םירבח׳דעדניק ןוא ןעניזוק ענײז יװ ,לוש־ןטעד

 עילימאפ רעד ןופ גײװצ רעגיזאדרעד .ןסקאװעגפיוא זיא רע
 טשינ ךיז טעמדיװעג עיצידארט׳החפשמ רעד טיול טאה רעקיטס
 ׳אב זיא סרעקיטם החפשמ רעד ןופ גײװצ ןײז ,ײמרא רער
 .ערעיראק׳ןטנרעלעג ןוא טסניד׳ליװיצ םעד ראפ ןעװעג־טמיטש
 עיזאנמיג־לאער א ןיא ןעמוקעגנא זיא גנאגפלאװ רענײלק רעד
 ןראװעג־עילאק רצקיטם עילימאפ יד ךיוא ןיוש זיא סנטצעל)
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 ■׳עג ךיז רעםעב ןוא טײקטנרצלעג ףיוא ןעװעגירתװמ ט§ה ןוא
 ׳עג טאה קילגמוא סאד ,(טס^שנטמעאב רעד ןענעמדיװ טלאװ
 •ײלק רעד זיא ,ןכארבעגסיוא זיא גירק רעד ןעװ זא ״טלאװ
 •שטײד ןכלעװ ןיא ,רעטלע אזא ןיא ךאנ ןעװעג רעקיטס רענ
 ןופ ןכןןמ־וציךיורבעג ״טגיטיונעג טשיג ךאנ ךיז טאה דנאל
 ט§ה רע רעכלעװ ןיא ,לושילאער יד שטןןכ .ןטסניד ענײז
 יד .עמראזאק ןן ןיא טלדנאװראפ דלאב ןראװעג זיא ,טנרעלעג
 •ראפ רעטילימ תכלה ןיא רעמ םידימלת יד טימ ןב§ה רערעל
 טזומעג טאה רעקיטס רענײלק רעד .ןענרעל ןיא רעדײא ,טכארב
 ,םיוק לאז רע זיב ,ראי בלאה א ןוא ײרד עצנאג ןטראװ
 יד ןבאה - טלא ראי ןצעביו עצנצג ןײק טשיג ךאנ - םיוק
 רעבא םיא זיא גנאל ׳.ןבראטש וצ דגאלרעטאפ םעד ראפ היכז
 .ןגארט וצ רידנומ ןשירעטילימ םעד ןעװעג׳טרעשאב טשינ
 וצ רעבירג יד ןיא טכענ עטשרע יד ןזיװאב רע טאה םיוק
 •עג טשינ רצװלופ ןײק גיטכיר ךאנ טאה רע ״ןעגנערבראפ
 צנײא ןזײװאב וצ טאהעג־טײצ ךאנ טןןה רע רעדײא ,טקעמש
 ןצמונעגרצטנוא ךיז טאה רע סאװ) ,ןטאטנדלעה ענײז ןופ
 ףיוא טזומעג טאה רע ןעװ ,ןרןזי עלא יד ךרוד ןריפוצסיוא
 ןײז ףיוא ןטראװ ןוא ןציז לוש׳לאער רעד ןופ קנאב רעד
 •ענ וצ ןעגנאפעג םזילארענעג ןשיזיוצנארפ םעד שטןזכ - (טײצ

 ןבעל ןײז ןטםגיצניװמא רעדא ןכערבוצכרודא ןודרעװ ,ןעמ
 •נעמאזוצ רעד ןיוש זיא ,ןרעפפא וצ דגאלרעטאפ םעד ראפ

 .ןעמוקעג ךורב
 ,טאג ןײז .ןגיוא עגײז טימ ןעזעג סןןד טאה רע ןוא
 ןבעל גנױ ןײז טײרבעגראפ גנאל יוזא טאה רע ןכלעװ ראפ
 •עג׳ןטערטעג םיפ יד טימ זיא ,ןעגנערב וצ ןברק א ראפ
 .ןבילבעג׳גיטכעמנא ןוא ןגיפשאב ,טצומשאב ,טגידײלאב ,ןראװ
 טאה רע ןוא ,ןליופ ןיא ןענופעג טלאמעד ךיז טאה רע
 •יליופ ענײלק - טעטש עשיליופ יד ןופ ןםאג יד ףיוא ןעזצג
 וצ ,עטסטלע ענײז וצ וצ׳ןעײג ,םיא ןופ יעגנײ ,ךעלגנײ עש
 ״!ךיוה טנעה יד״ :ןלעפאב ןוא ןטםרעבא ,ןראיאמ וצ ,ןריציפןן
 •םאפ יד פא ײז ײב ןעלפענק ךעלגנײ יד !ןכראהעג ײז ןוא
 ׳לןזװצר יד - טכאמ רעײז ןופ ןכײצ סעד וצ׳ןעמענ ,סעק

 סאד פא־ןביג ןטאדלאם עשטײד יד .ךיז ןזאל ײז ןוא ,ןרצוו
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 ,םיא ײפ ךיוא ,ך^נ ײז טעב ןעמ רעדײא ,ןח׳תיאישתג רעװעג
 ,םקי3 יד ןםקינ יד ןעמונעגוע ןעמ טאה ,רעקיטס ןגנװ םײב
 דובפ םעד ןגידײטראפ וצ ןראװעג־טיורטעגנא םיא זיא עכלעװ
 תובא ענײז עכלעװ ,םקיב יד }דנאלרעט^פ ןוא רעסײק ןופ
 ,ןבעגעגקעװא סקיב יד מאה רע .ןגארטעג ערע טימ ןפאה
 .םןזד ןעוט עטצעזעגראפ ענײז זא ,ןעזעג טאה רע יװ םעדכאנ
 א ןיא ןענאטשעג ןענעז ,םיא ראפ רענעלק ,ךעלגנײ עשיליופ
 ןםקיב עשטײד טימ גרעב עצנאג ןוא םאג קע ןא ףיוא עקפורג
 טזאלעג ןטאדלאם עשטײד ןפאה םאד .ײז ןבענ ןגעלעג ןענעז
 ,ןענעפאװטנא טזאלעג ךיז טאה רע ךיוא .ןענעפאװמנא ךיז

 ..:ערעדנא יד יװ ,טפאכראפ קינאפ ןיא
 רע .ןײז׳לחומ טנאקעג טשינ לאמנײק ךיז םע טאה רע
 ןײז ראנ ,ןלאפעג זיא רע טשינ — טרעפטנעראפ ךיז טאה
 .םזילארענעג ןײז ראנ ,ןבעגעגרעטנוא ךיז טאה רע טשינ :טאג
 ,ןםאג רענילרעב יד ףיוא ןעזעג ךיוא רעטעפש סע טאה רע
 ןבאה רעדײלק׳ליװיצ ןיא ןשטגעמ ,רעטעברא ,ןטסיקאטראפס יװ
 - רעמכאנ .ןםירעגרעטנורא סעפילש יד ,טגידײלאב ןריציפא

 קנילפ טאה ןעמ ,ןגארט וצ רידנומ םעד טאהעג׳ארומ טאה ןעמ
 ערע״ןוא׳טכאמ רעטםכעה רעד ןופ ןכײצ םעד ןײלא ךיז ןופ
 ׳עד רעמירא ןא יװ ,ןעזםיוא לאז ןעמ ידכ ,ןסירעגרעטנורא
 לײװ ,לטנאמ ןשירענלעז םעד ךאנ טגארט סאװ ,רעטריזיליבאמ
 זיא ןילרעב ץנאג ,ןוטוצרעביא ןרעדנא ןײק טשינ טאה רע
 •ײא ןעװעג זיא רע ןוא ,ןריטרעזעד טימ ןעװעג״לופ לאמאטימ
 רע ?ןבעלרעביא טנ^קעג סע רע טאה יוזא יװ ...ײז ןופ רענ
 .דראמטסבלעז ןגעװ ןעקנאדעג טימ ןגארטעגמורא עקאט ךיז טאה
 ןבאה וצ טראװעג טאה רע ליױו ,ןוטעג טשינ סע טאה רע
 .ןרישזנאװער וצ דנאלרעטאפ םעד ראם ךיז טײהנגעלעג א
 טײהנגעלעג יד .ןבעל ןײז ןופ קעװצ רעד ןעװעג זיא םאד

 .טראװרעד טאה רע יװ ,רעירפ טכאמעג ךיז מאה וצרעד
 זיא םאװ ,עיגרענע עשיטאירטאפ עטרעלכײפשעגנא יד
 •סיד ןוא גנויצרעד ,עיצאטיגא ךרוד ןראװעג׳טציהעגרעטנוא
 .טײצ ןײק טשינ ךאנ טאה סאװ) ןראי׳ןוא׳ןראי טניז ןילפיצ
 ־לעז עטלא יד ײב יװ ,גירק ןיא ךיז ןענעדאלוצסיוא טאהעג
 •אזוצ דלאב ךיז טאה רע .זײלסױא ןא טגנאלראפ טאה ,(רענ
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 {יא ןעװעג ןענעז ס^װ ,טײלעגנױ ,ןגעלאק טימ ןפארסעגנעמ
 •יד ,טגאמרןןפ גנױצרעד עבלעזיד ,רע סאװ עגןןל רעפלעזרעד
 ערעדנא־םאדיסנײא טנעקרעד ךיז ןפאה ײז .ןליפעג עבלעז
 •רא ןא ןיא ןגיוצעגנײרא דלאב םיא ןנאה ײז .קנואװ ןפיוא
 •כוב עלופשינמײהעג יד טימ ןפורעג ךיז טזזה סאװ ,עיצאזינאג
 ראנ ןבאה ײז ?טײלעגנױ יד ,ײז ןליװ םאװ .״.ם .א, ןצאטש
 •ײז ,ןטעליטש ערעײז ןגארט וצ ,ןצאה טײהנגעלעג א טלאװעג
 ,ןדראמ וצ .ןײז וצ טרימראפינוא ןוא ןטלאה וצ רעװעג רע
 ,עיגרענע עטכעלש עטלמאזעגנא יד ןענעדאלוצםיוא ,ןטכאלש וצ
 ♦עגנא ךיז מאה רע .גנוד^לםיוא ןא טגנאלראפ טוןה םאװ
 ןכלעװ ןופ ,״סופראק ןעײרפ, םטדראהרע ןאטיפאק ןןן ןםאלש
 ■ראצקנאד טימ טמענ רעטםינימ־םגירק רעשינאקילצופער רעד
 ןאטיפאק רעשיטסיכראנאמ רעד סאװ ,טסניד ןײז ןא טײק
 ־נוי רעד .קילצופער רעד ןופ ץוש םוצ םיא טלעטש טדראהרע
 ןוא רעװלאװער טימ טדײלקמצ לאגעל טציא ,רעקיטם רעג
 ײרפ־ןוא׳קנארפ רעטעצרא עשיטסיקאטראפם טעדראמ ,טעליטש
 ןוא טכענקציל ןעקנירטרעד טפלעה ,ןםאג רענילרעצ יד ףיוא
 ײצרעד ךאנ ךיז טכאמ ןוא עערפש רעד ןיא גרוצמעםקול
 •ראפטסצלעז ...קילצופער רעטסאהראפ רעד ײצ טםנידראפ
 ךיז ןסילשוצנא עטשרע יד ןופ רענײא רע זיא ,ךצלדנעטש
 טימ ןעמאװצ טדראהרע ןאטיפאק רעצלעזרעד סאװ ,דנוצ ןיא
 ־וצמוא ידפ ,גנורעװשראפ א ןריפוצכרודא ידפ ,ןפאש פאק
 ,ןײא טשינ ךיז טיג שטופ רעד ןעװ ןוא .קילצופער יד ןפראװ
 טכאמ םע ואװ - ,דלעפטכאלש רעדנא ןא ףיוא ןיוש רע זיא
 רעד זיא-ןענעגרה וצ ןוא ןדראמ וצ טײהנגעלעג א ראג ךיז
 ןגעג ןעיזעלשרציוא ןיא טפמעק רע .ײצרעד רעקיטס רעגנױ
 ןריפוצסיוא טיצעג ןטצעזאצ ןיא ןײרא ךיז טזאל ,ןקאילאפ יד
 •םיוא ןקירצ ,רענלעז עשיזיוצנארפ עגידלושמוא ןגעג ןטאטנעטא
 ןיא רע זיא דלאצ .ןעמענוצפארא ןענאצ ןופ סעניש ,ןםײרוצ
 •יראק ןשיליופ םעד ךרוד עיצינומא טלגומש רע ואװ ,גיצנאד
 ואװ .ןעכנימ ןיא דלאצ ,טאטשמראד ןיא רע זיא דלאצ ,ראד
 ױא טראד ,ןדראמ ןאק ןעמ ןוא למוט א ראנ ךיז טכאמ םע
 וםירבח ענײז ןוא רעקיטס רעגנוי רעד ליװ םאװ .ןזד רע
 רנאלשטײד - ?ײטראפ רעײז ןופ םארגארפ רצד זיא סאװ
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 ,ךעלדנמטשראפ ,זיא סאד םאװ - ? ןטכירועפיוא שירעטילימ
 ־רעטנוא דלאב ןרעװ טעװ יז לײװ ,גנונעפאה רעדעי ן^

 ןפראװוצפןזרא גנוריגער יד — .ןמכןןמ עדמערפ יד ךרוד טקירד
 טריסערעטניא סאד טשיג ,ןײנ ? ןצעזוצפיור^ן ערעדנןן ןא ןוא
 ןא ןרעטשעצ וצ ןוא ןדראמ וצ. - זיא םארגארפ סאד !ײז
 ןזזןל וצ טשינ דג^לשטײד ,ןפורוצסיורא ■דמוהמ א ,ןצונ ןדעי
 ךיז ןענעז ײז .גנופאלקשר^פ רעמעװקאנ ריא ןיא ןפאלשנײא
 ןאק ,טציא ןעוט ײז םאװ סאד זא ,ןעװעג־טסואװאנ ןײל^
 ײז ןוא .ןד^^ש ראנ ,ןעגנערב טשינ ןצונ םוש ןײק דנאלשטײד
 .ןעגנערב ןצונ ןײק דנןןלשטײד טלאװעג טשיגראג ךיוא ןבאה
 ףר^דאב ,ןשרצהאב טלעװ יד טשינ ןאק סאװ ,דנאלשטײד א
 רעד ןיא ןענעז סאװ ,תונברק יד ןענעז }ןריטםיזקע טשינ
 •המקנ ײז ראפ ןעמ ףרןןדןןב ,ןעװעג׳טסיזמוא ,ןלאפעג .רמחלמ
 ןטצב ערצײא ףיוא גיאור ןזאל טשינ ךײא ןלעװ רימ״ !ןעמענ
 ןפינקנא ,ןםערפ פעט יד ןופ ,רפבײװ ערעײא טימ ןעקניטש
 ־שטײד א !גירק ןראפ ןעװצג זיא םןזװ ,ןבצל ם^ד קירוצ
 ״סיזקע טשינ ףראדאב ״ןריולראפ גירק םעד טאה ם§װ ,דנאל
 סאװ ,גנולפײװצראפ ןײק ןעװענ טשינ סע זיא ךאד ״:ןריט
 ןײלע ךיז ראפ .תעגושמ םעד ונ ןבירטעגגגז טײלצגנױ יד טאה
 רעײפ ןיא טדימשעג * .ןעװצגי־טלפײװצראפ טשינראג ײז ןענעז
 -יא ןא ןפאשעג ךיז ײז ןבאה ,עיצאטלאזקע רעשיטאירטאפ ןופ
 טצטכענקרןןפ א ןרעטשעצ ךרוד ןוא דרןןמ ךרוד ראנ זא ,לאצד
 ־ראפ יד ןבעגקירוצ דנןןלרעטןזפ םעד ײז ןענאק ,דנאלשטײד
 רעביא טפאשרעה עטקנערשןןבמוא יד ןוא עיראלג ענעריול

 .טלעװ רעד
 ־ראפ .ןטלןןהעגנעמצזוצ ײז טאה לןןעדיא רעשלאפ רעד
 לאזקיש ןײא ןיא טדימשעגנעמאזוצ ,ןכערבראפ ךרוד ןדנוב
 ךיז ןבאה ײז דעכלעװ ןיא ,ראפעג רעמןןןנײמעג רעד ךרוד

 טרעמאלקעג ןרעדנא־ןיא־סנײא ךיז ײז ןבאה ,ןענופצג דיממ
 .טפאשדנײרפ רעטצענערגאבמוא ןןן טימ ךיז מגינײאראפ ןוא
 ןיא לאמטפא ,רעדלעװ ערעטםגיפ יד ןיא ןעמאזוצ טגיטכענעג
 ןטעבעגנײא רעדןז ,גדעב יד ןיא ךעלדײב־רעפעש עמאזנײא יד
 ײז ןבאה ,רעײש ןשיפראד א ןיא רעגעלטכאנ א ףיוא ךיז
 עילימאפ יד ,םײה יד ןצניפעג וצ ןרעדגןן־םײב־סגײא טכוזעג
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 סנבעל צגבױ צרפײז רעכלעװ ךאנ ,עכיל יד ךיוא לאמטפא ןוא
 .״טרעגנוהעג ןעאה

 וצ ״דנאלרעטאפ םוע עעיל ןים ליפעג ןגידתופתושע םוצ
 ׳עג-וצ זיא ,ךאז רענײמעגלא רעד ראפ טײהגבעגעגרעביא רעד
 טאה עכלעװ ,טײקנדנועעגוצ ,עכעלנעזרעפ ,עמיטניא יד ןעמוק
 עדעי ןופ ײרפ .ןצעל עכעלטפאשלעזעג םאד ןטערטראפ ײז
 ןצאה ײז םאװ ,לאראמ רעדעי ןופ ךיז טגןזזעגפא ,ןלופורקם
 טנאקעג טשינ טאה יז לײװ ראפרעד ,שלאפ ראפ טנעקרענא
 ,גנונדרא עשיטע עדעי טנקײלראפ ,דנאלרעטאפ םאד ןעװעטאר
 ערעײז ״ןיא טרעגײטשעג ,דנאלשטײד ןהלװעאצ וצ-טזאל עכלעװ
 זיא םאװ ,רעטקאראכ ןלאטנעמיטנעם םצעב םעד ךרוד ןליפעג
 -לעװ /זניז עשימודם יד ײז ןעאה ,עםאר רעדנאלב רעד ןגײא
 רעשיסאר א וצ ןביוהעגפיוא ,ןדנוצעגנעמאזוצ ײז טאה עכ
 -לא יד ןופ ץכענײלצרעביא ןא ןעזעג ןירעד ןבאה ײז .הלעמ

 ךאנ זיא רעטקאראכ רעײז ןעװ ,ןטײצ עטוג עשינדײה עט
 ןשיטאיזא םעד ךרוד ןעװעג־טשידײראפ ןוא ■טרעכייווראפ טשינ
 וצרעד ...ןפראװעגנא ײז ףיוא םאה ןעמ םאװ ,ןביולג ןכעלטםירק
 ןופ ערעפםאמטא עשיגנולעבינ ,עשיטנאמאר יד טליפשעגטימ טאה
 .ןטלאהעגפיוא ךיז ןבןזה ײז עכלעװ ײב ,ןגערב-ךײט ןוא דלאװ
 ■נאנאטימ רעקראפ ןכעלטכעלשעג ןום עטאנ עכעלנעזרעפ יד
 ■^פ םענײמעגלא םעד ןיא טעבנגעגנײרא ךיז טאה םאװ ,רעד
 -ײטשעג טאה ,ןענאטשעג ןענעז ײז ןכלעװ ןיא ,דנאב ןשיטיל
 ןרעדנא ןראפ טימעג ךיז טאה רענײא ,עיצאטלאזקע יד טרעג
 עגיניזמוא ןופ ןעגנוריפםיוא עטםײרד טימ ןענכײצוצסיוא ךיז

 .ןטאטנדלעה ךרוד ״םידםח, ןעניװעג וצ ידב ,ןטאטנעטןן
 -עג זיא רעכלעוו ,רעקיטם ןןןפ גנאגפלאװ רעגנוי רעד

 ךיז טאה ,סנכערבראפ ראפ ײצילאפ רעד ןופ ןראװעג־טכוז
 רעדלעװ עשירעײב יד ןיא ןטלאהעגפיוא ןגעלאק ענײז טימ

 סעפע רעדיוו ךיז טזזה ןעכנימ ןיא םיר^װ .ןעכנימ םורא
 ...טײרגעג
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 ןעמ^ל טראװענפא ןפאלק״ץראןו טימ סנאה טאה סנגראמוג
 טײרדעג ךיז ט^ה רע .ןטראג ןשיגאלאאז ןופ עיצאטם רעד ײג
 ג רעגידלודעגמוא ןא ןאב-טאטש רעד וצ גנאגפױרא םעד ןבענ
 .ןעמוק טשינראג יז טעװ רשפא ,ןראפעג ןיוש יז זיא רשפא
 ןפערט וצ ךיז^אד טדערעגפא ךיז ײז ןבאה ןעצ בלאה ףיוא
 יד וצ שוב׳סוקריצ ןיא ןעמאזוצ ןראפ ײז ןלאז ןענאדנופ ןוא
 ךאנ טונימ ןצפופ ןיוש זיא סע .״ארטקעלע״ וצ ראכ ןופ ןבארפ
 - ,ןעקנאד׳וצ׳טאג ,ךעלדנע ...טלפײװצראפ טרעװ סנאה .טײצ דעד
 ןגידנור ןצדאװש ןסיורג םעד ,ןפיולוצנא ןעמוק יז טעז רע
 עריא רעביל טזאל יז ,טנאה רעד ןיא יז טלאה טוה םענעצליפ
 ,ןגער׳יינש ןקשטיניד ןופ ןרעװ׳טכײפ ראה עדנאלב ענעדלאג
 !ךעלעװיטש־ימוג ןיא ןפיז רעניד א ךרוד יװ טעשירפ סאװ
 טימ פא ךיז טשיװ יז ,טײקטכײפ רעד בילוצ טגאדט יז סאװ

 י .קאב רעד ןופ טײקסאנ יד לכיט א
 ...? טגיטעפשראפ ךיא באה —

 וטםיב וד ןײש יװ ,ןעכטאל ,ךא —
 ןענעז רימ ,דניװשעג םוק ,ןצגוק ןײק טשינ ךאמ —
 טנאה רעד ײב םיא טיצ ,םיואראפ טפיול יז — .טגיטעפשראפ
 ז עטראק׳םטנענאבא ןײד וטםאה — .ךיז ךאנ פערט יד ףיוא
 סאװ ,גוצ ןכעלגעװאב א ןיא ןײרא ײז ןענעז ןפיול ןיא

 .עיצאטם רעד ןופ טרירעג סאװ׳ראנ טאה
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 ןענעז ײז .גאט ןטכעלש ריא טנײה טאה רעטומ ןײמ —
 ןופ ןפארפ יד וצ ןעירשראפ ךיז פאה ךיא טאװ ,ןדירפוצמוא
 המחלמ רענערױלראפ רעד וצ וצ ץלא םאד ןבײרש ײז .ראכ
 המחלמ יד טאה םאװ ,קיװ םעטאג םוא .קילבופער רעד וצ ןוא
 ןריןומא ראכ ןופ ןבארפ יד ? קילבופער יד רעדא ןוט וצ טימרעד
 ־טײצ רענײש א זיא םע ןוא דנרעל^ב ךיוא זיא טע ,ךימ
 ראטקעריד ןיא טעליב־ײרפ ראפרעד ךיוא םוקאב ךיא .בײרטראפ
 סאד ךאד ןענאק ײז — ,יז טכאל — ,רעטאעט סטדראהטאג
 ךיא זא ,טגאזעג ײז ךיא באה ןאד ןוא ...:ןבעג טשינ רימ
 יאדװא טנײה ךיז ןלעװ ןבארפ יד לײװ ,ןעמוקמײהא טעפש לעװ
 ׳ראפ לסיבא ריד טימ ליװ ךיאי םיראװי ...רעגנעל, ןעיצראפ
 — .ןײרא ןגיוא יד ןיא שימלעש םיא יז טקוק — ,..ןבײלב

 .ןלעפעג טשינראג ןיוש ײז ?יא סאד

 .טנאה רעד ײב טפאכעגנא יז טאה רע

 !דלאג טםיב וד ,ןעכטאל —
 ,ןגאז־טנגיל ײז ןעמ זומ ,שרעדנא טשינ טײג סע ןעװ —

 ןענעז ןרעטלע ענײמ .רעדניק יד יװ ןראנעגפא ײז זומ ןעמ
 .יז טכאל — ...רעדניק יװ ןצנאגניא

 רעד ךאנ ןעמאזוצ טנײה ןלעװ רימ ,ןעכטאל ,רעה —
 א ןיא דיד טימ ליװ ךיא .ןײג ןכוק׳ןוא׳עפאק ףיוא עבארפ

 .לאקאל םענײש

 ?טלעג ליפ יוזא ןעד וטםאה —

 ׳טאנאמ םעד ץוח א .ןראנעגפא ךיוא ךיא זומ ןרעטלע ענײמ —
 גינעפ א רעװש זיא ,ײז ןופ םוקאב ךיא םאװ ,טלאהעג ןכעל
 ןכאמ טײצ־עיצאלפניא ןיא ןיוש ןעמ ןאק סאװ .ןגירקוצםיורא
 .םיצוריה ענעדישראפ ןטכארטםיוא זומ ךיא ? טלאהעג ןטימ

 ףראדאב ךיא ןעװ ,ןגירק טלעג גידנעטש ךיא ןאק ,םנגירעביא
 וטםזומ סיא ,א .רעמײהנעדאב ףל^דא ,ףלאדא לקגא ןופ ,ראנ

 .שטנעמ רעלופטכארפ א זיא רע :ןענעק

 יוזא ןפמיש ײז ןכלעװ ףיוא ,רעד ? סאד זיא רעכלעװ —
 •קערש א ךאד לאז רעד ?רעמײהנעדאב ר״ד רעד ?זנוא ײב

 זןײז שטנעמ רעכעל

 ?םאװראפ ?ךירנײה לקנ§ —
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 !ןבאזן׳טפיוקראפ ךײרקנארפ וצ רנאלשטײד לאז רע —

 .ןעגנוטײצ יד ןבײרש ױזא
 ׳ראג ךאד זיא סע רעבא .עיציזאפא יד מבײרש סאד —

 ־ן׳ י דזי ■ז־ יז ד■

 !ראװ טשינ

 ד׳ !ראװ טשינ םע זיא סיװעג —

 ןײמ ךיא !ךירנײה לקנא מעד טשינ ןײמ ךיא ,ןײנ —
 רעלעטשטפירש םעד טשינ ,רענעק־טםנוק םעד ,ףלאד.א: לקנא מעד
 טרא ןא זיא ףלאדא לקנא רעד ? וד טסײװ .ךידנײה ר״ד
 טאה רע .החפשמ רעד ןיא (דניק טכעלש) ״לבירעט ןאפנא״
 רצםיורג א זיא רע .טבעלעג זיראפ ןיא ןראי עגנאל גידק ןראם
 רימ טפלעה רע !ןענעק םיא טסזומ וד ,ײרעלאמ ןופ רעגעק
 םעד וצ .טארקנאב דאפ מלאה ךיא ןעװ ,טיורא לאמ םעדעי
 ־עג טשינראג ךימ ךיא טלאװ ,ךירנײה לקנא םעד וצ ,ןרעדנא
 טלאה פע ןעװ ,לאמ פעדעי — ףלאדא לקנא וצ רעבא .טיורט
 ,טגעאנ רעד ןיא טניואװ רע .םיא וצ רעבירא ךיא ףיול לאמש

 רע .עילעטז? ןײז רע טאה טראד ,עעלא׳ןטשריפרוק רעד ףיוא
 ־אב א באה ךיא זא ,טױרטראפ ךיא באה םיא .רוחב א זיא
 ןוא ,רעײז רימ טײג סע רעכלעװ ןיא ,ןסאלשעג׳טפאשטנאק
 ןדאלנײא ײט לזעלג ןײפ א וצ טגײה טפאשטנאקאב עײנ יד ליװ ךיא
 —,ןבעגעג רימ רע טאה סאד טא .טשינ טלעג ןײק ב§ה ךיא ץוא

 .טלעג־ריפאפ טימ טנאה א רע טזײװאנ

 ןוא יז טגערפ — ?טגאזעג וטסאה ׳טפאשטנאקאב א —
 ־ניה ןופ ןגױא יד טימ טרעפמע ןוא טנױטשרעד םיא וצ טקוק

 .רעפא טוה םעגעצליפ ריא ןופ דגאר ןטײרב ןרעט

 — ,טנײמעג טפאשדנײרפ א ,ךעלדגעטשראפ ,באה ךיא —
 ׳אב ,ןײרא םינפ ןיא ריא גידנכאל ,ןגעלראפ בלאה רע טגאז

 .ןגאװ םאד געמ רע סאװ ,העד רעביא טקילג

 ?טפאשדנײרפ א ראנ ןוא —

 ךאד ןטלאװ ײז ,עביל א ןגאז טשינ ךאד ןאק ךיא —
 ךיז ןפערטנעמאזוצ ןטשרע םײב ןיוש .טביולגעג טשינ רימ

 ?דימ ןגעװ טקנעדעג ײז ןטלאװ סאװ ןטבילראפ

 .יז טגערפ - ?ןעקנעד ךיא לאז סאװ ןוא —

 וצ ןײרא טנאה ןײד ןיא רעביא ךיז ךיא ביג ריד —
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 ,סע טפבײמ וד יװ יוזא .טמליװ ײ םאװ ,רימ ןגעװ ןעקנעד
 ״,צקאט םע זיא יוזא

 ״.מזאלעג ןושל ןא יז טאה רע .ןלעפעג ריא זיא סאד
 .ןגיװשעג ןוא טפאכעגיםעטא מונימ א טאה יז

 .סגאה טגצרפ — ? רימ ןגעװ וטםרעלק ם^װ ןזא ,$זלא
 ךיז ןיפעג ךיא .רימ ןגעװ טםרעלק וד םאװ סאד —

 ...עגאל רעפלעזרעד ןיא יונעג
 ןא טשינ ,טגאז רע ןעוו ,ןפיל יד ןרעטיצ ןסגאה ײב

 :ן^ט ןליטש א ןיא ןיאלקיץראה

 וקילפנגיוא ןטשרע םײפ ךיז טבילראפ —
 .^י ףיוא פאק ןטימ טלקאש יז

 ?ןײז-ךנלגעמ םע ןאק —
 .ךיז טפערט סע ,טגאז ןעמ —

 •ןןטײז עדײב ןופ —

 טשיג טכאל יז .םיוא ןגיוא עריא םיא ףיוא טלעטש יז
 :טםגרע טגאז ראג ,טשיג טלכיימש ןוא

 ןךאד טםעז וד —

 ןשוק טשינ ךיז ײז ןענאק ,ןײגםיוא ןלזוז ײז וליפא /ןײנ
 מנאה ןיא ךופ ןטימ ןאמ רעד .ןאפ-טאטש רעד ןופ ןאגאװ ןיא

 ,גנומכא טיג ןוא רערעל א יװ ײז רעפיאנגעג ףייטש טציז
 טרעה רע ,ךיז טכאד סע .ןריפפיוא ךעלטנרא ךיז ןלאז ײז
 רעפיאנגעג טראד יורפ יד ןוא .ןדער ײז םאװ ,טראװ םעדעי
 ךיז .ײז ןפאה ןשוק ,ןײנ .ײז ןופ גיוא ןײק פארא טשינ טמענ
 ןבאה ײז .ןטלאה טנעה יד ײפ טשינ וליפא ,טנאקעג טשינ
 ןב^ה ןקוק ראנ .ערצדנא יד יװ ףײטש ,ןציז גיטרא טזומעג
 זגימ ןיולב ראנ טשינ ןקוק ,ערעדנא׳ם״ףיוא״םנײא טנאקעג ײז
 ...ן*מצג ײז ןבאה סאד ןוא ...ןפיל יד טימ ךיוא ראנ ,ןגיוא יד
 ואװ ,עיצאטס יד ןענעז ײז יװ ,טקרעמאב טשינ ןבאה ײז זא

 .ןראפצגײבראפ ,ןײגפארא טפראדאב ןבאה ײז
 ?ןוט טציא רימ ןלעװ םאװ —

 טשינ ךיז ײב טכאמצגפא ײז ןבאה םגעװוצקירוצ ףיוא
 טשינ רעדיװ ןלאז ײז ידב ,ןרעדנא ןפיוא רענײא ןקוק וצ
 ןעמונעגגא טנעה יד ײב ךיז ןבאה ײז .עיצאטם ןײק ןראפראפ
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 ־עגנא םעטא ןא ןענעוז ײז זאװ ,ןײרא קריצ ןיא ןפו^לעג ןיא
 .טײע רעד ןיא טקנזפ ,קנאד־ײז-טאג ,ןעמזק

 ןבארפ יד ך^נ םיא רבה ןײז טװומדפ •- ?ןימזאװ —
 ? ןדאװעג־ןלאפראפ זטסיב זאװ - .ןפלאזמצנײא

 !טשינ טײצ ןײק באה ךיא ,גידלושטנא —

 ינשיור פעד ךרוד געװ 8 ךרזדא ךיז טד^פש סנאה ןוא
 ןיוש יז טעזרעד רע .ןםיורד ןיא ןשטנעמ עגנװ ןופ םי ןגיד

 .םיא ףיוא ןטראװ ראוטאדט טײז רעטײװצ רעד ףיוא

 ? ןיהואװ ,דניק ,טציא —

 םעפע ףיוא קשח ןפיורג א בוןה ךיא ?ם^װ וטםײװ —
 ךאנ רעדא סשרואװ־רעבעל — לשמל יוזא ,ןסכוצפא סטכער

 .יז טגאז — !טיורק־רעיוז טימ ךעל^שיק :רעםעב
 ,טנײמעג באה ךיא — .טשיוטנא רע טגאז — .יןעכטאל —
 ״עג באה ךיא .ןײג זיוה־עפאק טנאגעלע ןא ןיא ןלעװ רימ זא

 ־נא ןא ןיא ,וטסײװ ,ךעלטימעג ןעמאזוצ ןציז ריד טימ טלאװ
 ...לאקאל ןגידנעטש

 ײז ,ןעמאזוצ ןציז טוג ךיוא ןעמ ןאק רעגנישא ײב —
 .יז טגאז — ,ןעלקניװ עמעװקאב ןבאה

 באה ךיא .טנײמעג ךיא באה םאד טשיג רעבא ,אי —
 קיזומ ואװ ,ײט פענײפ ײב ,לאז ןטנאגעלע ןא ןיא טלאװעג

 ■״.טליפש
 ןעמ טמוקאב ןלאקאל ענײש יד ןיא טדאד רעבא ,אי —
 טמוקאב ןעמ ןעװ ןוא ,טיורק־רעיוז טימ ךעלעקשיק ןײק טשינ
 ורעביל ,רעגנישא וצ םוק .סנגעמראפ א ײז ןטסאק ,אי ןיוש
 טיורק־רעיוז ןוא ךעלעקשיק יד ײב ,רעגנישא ײב ךיוא
 ךיז טקוק ןוא ײברעד טציז םנאה ןוא ןײז עמאד א ןעמ ןאק
 טלאװ יז יװ ,טיטעפא אזא טימ ,קאמשעג טסע ןעכטאל יװ ,וצ
 וצ יוזא יז טםײװ ײברעד רעבא .ןסעגעג גנאל־ןכאװ טשינ ןיוש
 ׳טשרואװ עמירא יד טײקטקישעג אזא טימ ,קשח ריא ןרעטםײמ
 ןיא ךיז ײז ןרעינאמ ענײש עכלעזא טימ ןוא ןלײשוצפא ךעל
 •סגנוגידלושטנא ןא טימ םיא ףיוא ײברעד ןוא ןגײל וצ ליומ

 •גיאור אזא גיטײצנײא ןוא טיטעפא ריא בילוצ ןקוק וצ לכײמש
 זא ,ןפאש וצ ךיז םורא טײקמענראפ ענײש אזא ןוא טײק
 םרעגנישא ןיא עלעקניװ עגנע ענײלק סאד זא ,ךיז טכאד ןסנאה
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 ץופ שױדעג ןיא ןציז ײז ואװ ,עסארטש׳ךירדירפ ףיוא עפאק
 - לקניװ םאד ,םייה עמיראװ רעײז זיא ,ןשטנעמ עדמערפ

 ,טײקכעלמענראפ א םורא םיא טמענ סע ןוא ,לביטש־דוחי דעײז

 ןעמ ןאק ,טיורק־רעיוז ןוא ךעלעקשיק ײב ,רעגנישא ײב ךיוא
 ...ןײז עמאד א

 ,עפאנ יד ,זיוה רעײז ןעװעג טציא ײז ײב זיא סאג יד
 רעײז _ ץעטראגרעיט ןופ קעטשראפ־ןטםוק ןיא קנאב עטכײפ
 מרעטשעגמוא ערעדנא׳ם־ףיוא־םנײא טקוקעג ןבאה ײז ואװ ,ראודוב
 ־עג טאה רע .טלאװעג ןבאה ײז ליפיװ ןשוק ךיז טנאקעג ןוא
 ןיא ריא מימ ןײז וצ ,םײהרעדניא ריא ײב ןעז וצ יז טםולג
 ,טנעװ יד ףיוא ןסאגעגמיוא רעפסאמטא ריא ןליפ וצ ,בוטש ריא

 ןעז מלאװעג יז טאה רע .ריא םורא ץלא ףיוא ,ןכאז יד ףיוא
 ־בוט־מױ עדיא ןיא יז ןעעז ,גנופע-גמוא רעכעלױיה ריא ןיא
 מענעצליפ םעד טימ ,לטנאמ ריא ןיא גידנעטש טשינ ,רעדײלק
 זיא סאװ ,ר^ה־לעמאק ןופ לטגאמ םעד ךיוא טאה רע ,אי .טוה
 -,ײנש ןוא סאג ןופ טצונעג&א ,ןבירעגםיוא־בלאה ןעװעג ןיוש

 מיא ףיוא זיא םע .ןעמוקאב־ביל רע טאה לטנאמ םעד ךיוא
 ךיוא .טײקכעלנעזרעפ ריא ןופ םאװטע ןסאגעגסיוא ןגעלעג
 יד ךיז ץא ןגאדטעג טשינ טאה רע לפיװ ,לטנאמ־ןסאג רעד
 ריא טימ טכיוהעג טאה ,םאג רעד ןופ ןעיירשעג יד ןוא ןטניװ
 ־מיראװ רענעגײא רעביל רעד טימ ןעװעג־םיראװ זיא ,םעטא
 ׳עצליפ רעםיורג דעד םיא זיא םרעדנוזאב .טיוה ריא ןופ טײק
 עםײװ סאד .ןײלא ריא ןופ קיטש א יװ ןעװעג טוה רענ
 ,רעװאלופ ריא םורא טקעדטנא טלמונא טאה רע םאװ ,לדנגארק
 םע זא ,סכעלנעזרעפ ריא ןופ ליפ יוזא ךיז ןיא טאהעג טאה

 ;דײרפ ןוא קילג ראפ טמעלקראפ ץראה סאד שממ םיא טאה

 ןיא ןעז יז טעװ רע יװ ,העש יד ןעמוקעג זיא טציא
 ריא — רעטאפ ריא טימ ןענעקאב ךיז טעװ רע יװ ,םייהרעד

 ...זרעטאפ
 םנאה ןעװ ,העש עסיורג יד טרעטנענרעד ךיז טאה םע
 םוצ ןעמענםיורא יז ןוא םײהא ריא וצ ןעמוק טפראדאב טאה
 םוצ ןײטש טפראדאב טאה רע ןעװ .טרעצנאק ןשינאמראהליפ
 ךיז ןפערט וצ יװ ,ןקארשעג יוזא טשינ ךיז דע טאה ,ןעמאזקע
 טאה שינגייצ־טײקפײר רעד וצ וליפא טשינ .ןרעטלע עריא טימ
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 *יי־י י" ײי ״ײי״ג ױזא יד רע
 ^ יג ןגארק רעפײסש רעד ,טקער^ ןײז ילאץ־ ■ןמ,״*,.

 אפ רעד יליסא .טמנ^ראפ טימ רעד ןיא טקנופ לטײש\מײ״
 םוצ ןטעליב יד רעטומ רעד ײב םיא ראפ טאד רעילײייו .י

 ׳דאפמוא ןא טל^ו רע יװ יוזא ,ןעעליב ,ך ןבעגרע^;! ״א־י ׳■^^י־יעגטיוא
 י'"' ח׳״' סי־קי־־ ןן־ ״. ־ן״״גינ־״ ון^4^

 םאי^־־י ■יי״״ייי" י" '"= •״^ייס "״ב ־־*ד מניי יד י;,

 יד יע ,טרינימאזקע גנערטש טשרעמוצ םיא ,טזא^ראפ

 ״ ״י״ 4 ״'* ״־י^יי״ ■״"ײ? יי־־ ■״־ ן־״׳ד־י^;
 ז|< ,ףא״ד ךיא״ :ןטערטעגרעבירא לעװש יד טאה רע רעדי^

 זלב^ללװ ״יײ י^ייייײ זעמעגאב ןיז טסנזול
 דײא ׳1על זטגיטכעראב א ןי1 טכארב

 ו1ילוע1ע״■.^ "■־ייײ' דעמגראװטנאראפמוא ןא ,ך,^
 זעײע״ע^ י״י ״•••■׳? טמעש־^פ
 ןעמאזוצ ןרעה ןוא לאז,טרעצנאק ןגיטכיל ןיא ןעכמאל טיימ

 יי י■׳*־ ײ־ ״״ ־״נ ־ז״ י * י־־־,־ ״ ■־״אײ״״
 '7 '״׳■׳ ײ'״ ״•יי ־־נא־ ײ ־'״ ־-> ^

 ןג טכ ל םער ןיא לסקא-ײב׳לסקא ,ןעכטאל טימ ןעמאזוצ זײז
 ־־״ י־ .קיזז־ ק־אז״ ר״ ס״ ׳ ;סז-סי־צ^
 :־״?נ ^ ׳'״־־ ױ׳ ־נ־.י יד "־ י־־א ,־־סא י*^;^

 זי* '־״ ־י; ־ז״נ ׳־־״"'״״״ ײי י״ ״־יי
 זיינ ז־ײי־ ־־ד 1׳'־ ןס־־״־ױא !^יזל ;״־:^

 קורג םעד ןיא ריט רעד רעטניה טײטש דע ןעוו ,טצ*א טומ

 ײ2 זעעילהלצ״^׳^׳י^־״י״^״ םניגעטכיולאב-גראק ,ןכעלמײהמוא
 ב ןעגנ לק וצ סטכער קאטש ןטירד ןפיוא ,עםארטש־ןעקנאר

 ן. טרעבאר״ לטאקאלס סאד ךיז טניפעג סע ואװ ריט רע•,

 •טראװ רע .ןעז דלאב טעװ רע סאװ ,םינפ םנעכטאל טימ סע טראװ^רע״י^על^י׳לי" ^י־׳י '״יעטנרעלעג־טאװירפ ,רעקיטס

 49 ,טנתגונא םײב ,שא םול^?
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 יזע ,גינײװעניא ןופ טירט ןרעה וצ םיוא םיא ךיז טכאד םע
 נענרעד לארענעג רעד ןעװ ,רענלעז א יװ ,טײרג ךיז טכאמ

 'קניװשעג א ,טכיזרעפיא*רעטילימ א תעשפ םיא וצ ךיז טרעט
 ןדנילפ א ,טאװארק םעד ,טוג טציז רע יצ ,ןגארק םעד ןאיפאט
 רעפא .ןגײנראפ וצ ךיז טײרג ,טראװ רע .ראה יד רעפיא טעלג

 ...טשינ טמוק רענײק ,ןײא ךיז טרעה רע ?םןןד זיא סאװ
 ןקנילפ א טיג רע ? טעפש׳וצ רעדא ,ןײז ירפ׳וצ רע לאז
 וצ לטרעפ א טקנופ — טנאה רעד ףיוא לרעגײז ןפיוא קילפ
 לרעזײװ ערעםערג םאד .טדערעגפא ךיז טאה ןעמ יװ ,טכא
 טעװ טונימ א ךאנ .טונימ א ןיוש ךרודא זיא םע זא ,טזײװאפ

 .לאמאכאנ רע טגנילק ,טשינ טמוק רענײק ןעװ ,ןטראװפ^ רע
 .טשינ ץראה ןײק רע טאה ,ײפראפ זיא טונימ יד ןעװ ,ך^ד
 ןײק .לאמאכאנ ןעגנילק רע זומ טציא .טונימ א ךאנ טראװ רע

 .אטשינ זיא געװםיוא רערעדנא
 ײז ןרעהרעד רשפא .רעגנעל ןוא רעפראש טגנילק רע

 .טאטלוזער םעד פא רע טראװ גנופאלקצראה טימ .ןענירד טשינ
 ןעמוק טציא ,טירט עכײװ ךעלטײד ץנאנ רע טרעהרעד טציא
 ׳דנע ׳ .ריט רעד ײפ ןיוש ךיז ןראש ײז ,רעטנענ ,רעטנענ ײז

 ,ףיוא ריט יד ךיז טנפע ךעל
 ,טנאװ א — ןאמ א זיא ,טעזרעד רע םאװ ,עטשרע םאד
 .רוגיפ רעטײרפ ןײז טימ גנאגנײא םעד םיא טלעטשראפ םאװ
 םעד ןיא טכיל שירטקעלע ןא טנײש ןקור םנאמ םעד רעטניה
 יײװ רעד םיוא טמוק פטכעקעג ןופ ךורעג א .ראדיראק ןלעקנוט
 עגיפוטש א ,רעדײלק ןוא ןכאז ןופ טײקגיפמעד א .ךיק רעט
 רעטיירפ ןײז טימ ןאמ רעד טלעטשראפ ץלא םאד .טײקמיראװ
 .ןושל םאד טרילראפ םנאה .ריט רעד ןופ גנאגנײא םײפ רוגיפ
 ןיא ןאמ רעטלא רעד םיא טנאמרעד — ?ןשניװ יז —

 .ריט רעד
 רע ,ןײזטםואװאפ םאד קירוצ םנאה טניפעג טציא טשרע
 שירענעמ טלא ןײש א ךיז ראפ טעז ןוא ןגיוא יד ףיוא-טפיוה
 יד ןיא םיא ךיז טפראװ םאװ ,עטשרע םאד רעפא .מכיזעג
 יד ,טײקדמערם עכעלמײהמוא יד ,טײקטלאק יד זיא ,ןגיוא
 ״ךאלמ א יװ טײטש םןןװ ,טײקטריװרעזער עגידתונמחרפמוא
 יד .ןאמ ןטלא ןגידובפפ ןופ ןגיוא ענרעזעלג יד ןיא תומה
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 ,טלאטשעג ץנאג ןײז ףיוא ןסאגעגפיוא טגיל טײקדמערפ עטײמש
 ןיא טײקדמערפ יד ןוא ,דראפ רעיורג רעד וצ זיב ןרעטש ןופ

 .טגארט רע סאװ ,קאר רעצראװש רעד יװ ,לקנוט יוזא
 רעד רעביא לאמאכאנ םיא טגערפ — וןשניװ יז —

 .רעה רעטלא
 ךיז טלעטש — !רעמײזונעדאב סנאה ,רעמײהנעדאב —
 ךיז טגיונר^פ ןוא טײקטרירטשומ רעשירענלעז א ןיא ראפ סנאה

 .רעה םעד ראפ גיובראפ ןפי ט א טימ
 ...דנוא —

 טלמאטש—...ןעמעגפא טרעצנאק םו* ןעבטאל לאז ךיא —
 .ןריולראפ סנאה

 !?ןעכטאל —

 סנאה טרעװ - !עטאל - ןײמ ךיא ,יז ןעײצראפ —
 .ןריולראפ רעמכאנ

 ׳םעה ךאד רעבא ,טלאק ןעװעג ןאמ רעד זיא טציא זיב
 :זײב ןוא גירעזײה. עמיטש ןײז זיא טציא ,ןאט ןײז ןיא ךעל

 !יז ןענײמ ...רעקיטמ ןאפ ןײלײרפ ~
 —.ןגעלראפ רעמ ךאנ סנאה טלכײמש — ...גנואײצראפ —
 ןבאה רימ ...רעקיטם ןאפ ןײלײרפ ןײמ ךיא ,ךעלדנעטשראפ

 ףיוא לטרעפ א רעקיטס ןאפ ןײלײרפ לאז ךיא ,טדערעגפא ךיז
 ...ןעמענפא טרעצנאק םוצ טכא

 •רעד ןײק טאה רעקיטס ןאפ ןײלײרפ .דײל רימ טוט —
 —...גנואײצראס ,ןײגוצםיורא ןרעה טימ ןעמוקאב טשינ שינעביול

 .ןכאמראם ריט יד ליװ ןאמ רעד ןוא
 ,ריט רעד ןופ טלאפש ןיא ןײרא-טגנירפש טונימ רעד ןיא
 ןוא פאק רעגיטכיל םעטאל ,לברא ןצראװש םרעטאפ םעד ךרוד

 :רוחב ןכײלב*טיוט םוצ טפור יז
 !סיורא דלאב םוק ךיא ,טראװ ,םנאה —

 מא סאװ םאד זא ,תודע טגאז ריט רעד טימ קסארט א
 רעד ןיא ךאנ זיא םאד .םכעלקערש םעפע זיא ןעשעג טציא

 .ןעמוקעגראפ טשינ רעקיטם החפשמ
 עטצעל יד טכײרגרעד ךאנ טאה םנאה רעדײא דאנ
 םעד .טגאיעגנא עטאל ןיוש םיא טאה ,פערט יד ןופ ןעלפאטש
 •לעמאק םעד ,פאק ןפיוא טצעזעגפיורא׳בלאה טוה םענעצלים
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 סגאה טאה ראדיראק ןופ טכיל ןיא .טנאה רעד ןיא לטנאמ׳ראה
 יז םאװ^״,עזולב ענעדײז עםײװ ריא ןקרעמאב וצ טאהעג-טײצ
 םאװ ,טײקמיראװ ןוא טײקשירס עגידבוט״םױ א ןוא ,טגארט

 .ראה ענעשאװעג ןוא םינפ ריא ןופ טמעמא
 ענײמ ,טגאזעג ריד ךאד באה ךיא .םנאה ,לחומ ײז —
 םיא טןזהןיז ןוא — .ןשטנעמ עשימאק רעײז ןענעז ןרעטלע
 ? ןטעליב *וטםאה — .ןעמונעג םערןז םעד רעטנוא דנעגיטומרעד

 !םיװעג —
 ראנ ףיול ,ךיא ,טראװ !גיטראםיורג ךאד זיא םאד ,ונ —
 ,לםילש ןגירעביא םעד רימ םענ ךיא ,רעטכעװ-זיוה םוצ ןײר*

 ...םלאפנדעי ףיוא .ךיק רעזנוא ןופ טזןה רע םןןװ
 םארטש םעד ןטלאהוצנײא דנאטשמיא זיא חופ רעכלעװ
 טימ דעד ?עביל ןוא טנגױ ןופ םיורא׳טםילפ םאװ ,דײרפ ןופ
 ,םלוע רעגיפעק׳טנזיוט רענעטלאהעג גנונאפש ןוא גנוטראװרעד
 ׳םױ א טאה ,לאז׳טרעצנאק ןגיטכיל םעד טלופעגנא טאה פ§װ
 ׳כעלרעײפ עזעיגילער א .ךיז ןופ טלארטשעגםיורא טײקגידבוט
 ןופ טקאטפיוא םײב ןיוש .טפול רעד ןיא ןענאטשעג זיא טײק
 ׳קיזומ םעד ןדאלעגנײא ןבאה עכלעװ ,ןעלדיפ עטלעטשעגנא יד
 עגנױ םאד טאה ,טײקטרירטנעצנאק דעטםנרע וצ םלוע ןגיטשרוד
 גיטשרוד .טנעדיצניא ,ןעמענעגנאמוא םעד ןיא ןםעגראפ ראפ
 ׳רעד ןוא טםײרט ןעמענוצפיוא גיאעפ ,םונעג ןשירעלטםניק ךאנ
 ןוא גראז טימ רעײז ךרוד ,קיזומ ךרוד טכארבעג ,גנוגיטומ
 ןײא ןיא דלאב ךיז ײז ןבאה ,רעצרעה ענעסאגעגנא עביל
 ןצנאג םעד טימ טליפעג דײרפ רעגידתופמושב ןײא ןיא ,טקאט
 ךיז טםיג םאװ ,קיזומ יד ײז ןרעה ,טנאה׳ײב׳טנאה ,טציא .םלוע
 םעד ןופ לײט א ןענעז ײז ראנ ,יז ןרעה ײן טשינ .ײז רענויא
 עשילמיה טימ םיורא אד טלאש םאװ ,םעד ןופ לײט א ,ליפש
 ןײא ןיא ןםאגעגנעמאזוצ ,ןטנעמורטסניא ליפ יד ןופ ןעידאלעמ
 ןופ ןליװ םעד ךרוד טרעטסײמעגנעמאזוצ ,קרעװ ןופ המשנ
 רעד ןופ ןרוגיפ׳טפיוה יד ןײלא ײז ןענעז דלאב ..,טנעגיריד
 םאד םע ןענעז ײז .פא אד ײז ראפ ךיז טליפש םאװ ,עמארד
 ןרעטש סימ ןעיולב׳ףיט א רעטנוא טײג םאװ ,ראס עכעלקילג

 יד םאװ ,םעקנאל ענעלאטםירק ענירג רעביא ,למיה ןטלרעפאב
 ערעײז ראפ םיוא׳ןטײרפש ןעלדים יד ןופ ןנזמיטש עשיכאלמ
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 ןסקאװעגנעמאזוצ ,לאזקיש ןײא ךרוד טלטײקעגנעמאזוצ .םיפ
 טאה עביל רעייז םאװ ,טײקגידודמשנ רעגידנעגניז ןײא ךרוד
 ןיא ,טגאור-ײע׳טנאוד ,ןעמאזוצ ייז ןעייג ,טצנאלפראפ ײז ןיא
 ןײא ןיא ןפאלק רעצרעוד ערעײז .דנאל ןשיטםאטנאפ םעד
 ןעײג טגינייאראפ .קיזום רעד ןופ װיטןןמ-טײל םעד ךאנ טקאט
 ׳נאנאראפ ןפאשאב טאג ןופ ןענעז סאװ ,ײװצ יד ,ןעמאזוצ ײז

 טאזו ןעמ םאװ ,ןזעװ ןײא ןופ ןלײמ עבלאה ײװצ יװ ,דעד
 *עצ ןטלעװ ענעגראבראפ יד ןיא ואװ-ץעגרע דניז א סעפע ראפ
 ךיז ןלאז ײז זא ,טזאלעג ןבעל ןופ םי םעד רעביא ןוא טלײמ
 ןענופעג ךיז ייז ןבאה טציא ,טכוזעג ךיז ײו ןבאה גנאל .ןכוז
 ןײרא טפנוקוצ רעטמיטשאבמוא דעד ןיא ןעמאזוצ ןעײג ײז ןוא
 רעביא ,למיה־ןרעטש םעד רעטנוא ,דנאל ןשיטסאטנאפ םעד ןופ
 -ראפ טפגוקוצ יד טרעװ טציא .םעקנאל ענעלאכשירק ענירג יד
 טימ טשרעוצ ,ןזאלב וצ ןא־ןבייה םע .טלקנוטראפ ,טנקלאװ
 ןטניװ יד .ןטניװ עזײב ,ןעײרעפײפ עגידנגאזנא־סטכעלש ,עליטש
 ןרעװ טציא .וױטאמ־טייל ןופ ןעמאר יד ןיא ךאז ךיז ןטלאה
 ןצנאגניא ײז ןעײג טציא ,רעגילײא ,רעקראטש ןטניװ יד
 ,ענעגראבראפ ןענאילימ ,רעטנזיוט ...װיטאמ־טײל םעד ןופ םיורא
 ־נאפ רעד ןיא ןײרא ךיז ןסײר רעגניפ עגיכאנק ,עטמירקעגסיוא
 •עי ,םיוב ןופ לגײװצ סעדעי ןא-ןעמעג ײז ,טלעװ רעשיטסאט
 ,סע ןעלםײרט ןוא עלעזערג סעדעי ,רעדנוזאב לטצלנ סעד
 ןופ טנעה עגידרענײב ,ןעלצראװםיוא םע ןליװ ,םע ן^ײ ;
 ־ראװש עטכידעג ןיא ןטלאהעג ענעגנאפעג ןרעװ ס.^װ ת פשכמ
 טימ ןוא רעמײב יד ןופ ןעמאטש יד םורא-ןפאכ ,םעראמכ עצ
 ײז ײז ןםײר חופ ןגידרעײפ רעײז ןופ עירופ רעצנאג רעד
 רעמײב עגנױ ןכערב סע ,ןקאנק םע .ןעלצראװ יד טימ ס׳וא
 ןופ ןביוט ןוא לגײפ עטנאקאבמוא עדליװ ,געװ רעײז םורא
 ךיז טרעה סע .םיפ ערעײז וצ ןלאפ ןבראפ עגידנרילאקטנזיוט
 עטפדורעג ןפיול סאװ ,תויח עזאלמייה ןופ ײרשעג ךעלרעמאי א
 ערעײז ךיוא טניװ רעד טפאכ ןיוש ״.םעירופ ענעעזעגמוא ןופ
 טציא .ןעגנוצ עגיטניװ ענײז טימ ײז טקעלאב ,רעטנוא רעדײלק
 •ניא ייז טמענ טניװ־לבריװ א ,רעגניפ עגיכאנק םורא ייז ןפאט
 ןרעמאלק סע ...דאהאראק א ײז טימ טצנאט ןוא ןײרא ןטימ
 ,ראה ענעטארד טימ ,עגיטנאק ,םיפוג עדמערפ ײז םורא ךיז
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 ןםײר ןוא ןעגנאלש יװ רעבײל ערעײז םורא ךיז ןעלקיװ ײז
 עגידנפײפ רעטנזיוט ,ײז ןםײר רעגניפ רעטנזיוט ״.רעדנאנופ ײז
 רעטנזיוט .עירופ ןוא רעזײפעג טימ ןא ײז ןעײרש ןעמיטש
 ״גילפ ערעײז טימ פעק ערעײז רעפיא ןפןןלק לגײפ עצראװש
 ןופ ןפײפ 8 טימ ײז ףיוא ןזאלב ,ײז םורא ןעילפ ,ןעל
 ׳נעמאװצ ,טנעה יד ײב רעטי־־־ר ךיז ןטלאה ײז רעבא ...ןטניװ
 יד ײז רעביא ןרעטעלק פניחב .לאזקיש ןײא ךרוד ןדנובעג
 ײז ןאק ןעמ — .רעבײל ערעײז ךרודא׳ןעמעק ,ןטניװ עגיטנאק
 ןעד ןעמ טעז ז ןלײטרעדנאנופ טשינ ,ןטכינראפ ןעמאזוצ ראנ
 ײז יװ ?טקאט ןײא ןיא ןפאלק רעצרעה ערעייז יװ ,טשינ
 ׳אזוצ ןרעלק ײז יװ ,ןדצר ײז יװ זםעטא ןײא טימ ןעמעטא
 ןיא .טאהעג המשנ ןײא ןעמאזוצ עדײב ןטלאװ ײז יװ ,ןעמ
 רעבא ...ןעמאזוצ אד עדײב ןענעז בײל רעײז ןופ לקיטש ןדעי
 ׳רעדװפ טנײשרעד טכיל ענדאמ א .םיוא ךיז טרעטײל ךעלדנע
 טלעװ יד .גראב א ןופ ץיפש א סײװ׳ײנש טלעהאב ןוא םנטײװ
 ׳כיל׳ןבראפ יד ןרעװ ראלק יוזא ,יולב׳לקנוט רעבא זיא םורא
 .ןעזעג טשינ טײקיולב עפיט אזא ךאנ ײז ןבאה לןןמנײק .רעט
 ׳ײג א טײרפשעגסיוא ךעלגרעב ףיוא ןוא ןלאט ןיא טגיל םע
 טימ טרעמישאב ,יוט ןרעטיול טימ טכיוהאב ,טלעװ ענעריובעג
 טאה טאג םאװ ,דסח םענעריובעג׳ײנ ןופ טײקגילעזטײל א
 .דםח םעד ןופ לײט א ןענעז ײז .ןםאגעגםיוא טלעװ רעד ףיוא
 םעד ןופ ןוא טײקליטש רעגילײה רעד ןום לײט א ןרעװ ײז
 ןײז עצנאג סאד ןוא טלעװ יד ןכלעװ וצ ,חומילש ןגיבײא

 ...ןעמוקעגנא זיא
 .ןלאפ טשינ טראװ ןײק ײז ןזאל םײהא געװ םעד רעביא
 •ןליבאמאטיוא יד ,ןשטנעמ עדנגעװאב׳ךיז יד ,סאג עטכײפ יד
 ןענעז״ײיז רעכלעװ ןיא ,םולה ןופ טםענ יד ןסײדעצ ןדלאװעג
 ׳קריװ רעלאער רעד ןופ ןעװעג׳ןענירטנא קירוצ טונימ א טימ
 דעײזןיאןעמרוטשטזאלעגטשינךיזןטלאװײז יװ יוזא .טײקכעל
 ״אזיא ,טליפעג םירא^^װ יוזא ךיז ןבאה ײז רעכלעװ ןיא ,טםענ
 ןגידתונשקע רעײז ךרוד םאג רעגידנשיור רעד ןופ ךיז ײז ןריל
 ןעניואװאב וצ ץראה רעײז ןיא ןא רעבא טבײח טציא ...ןגײװש
 ׳רעטײװ םעד ראפ טײקטםואװאבמוא יד — ,גראז לגיופ רעד

 ...ײז טגיאורמואאב עביל רעײז ןום גנאגםיוא ןגיד
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 טימ ןטםײרט םיא טװאודפ עכלעװ ,עטשרע יד זיא יז
 ןגאז ײן עכלעװ ,דאכ־י״ארטקעלע״, ןוע רעטרעװ סעסעלקאפאם

 :ןעמאחצ

 ״גיאור ײז ,דניק ^ ,גיאור ײז
 ,םואעצ למיה ןיא טבעל ךאנ

 — ...טנדרא ןוא טעז ץלא רעכלעװ ,רעםיורג רעד

 .םיא יז טלכײמש

 ןופ עפארטס רערעדנא ןא טימ ריא טרעפטנע רע ןוא
 :ראכ ןבלעז

 ז־א ןײלא ,רעטכאט ^ ,ריד טשינ

 ...!טרעשאכ ןצרעמש דרע רעד ףיוא

 ...ךיז ןכאלעצ עדײב ןוא
 ,ןגײלראפ טלאװעג ריא דע טא,ד ײװמזזדט םעד ןיא
 טאה רע םאװ ,טלעג םעד ראפ ןײגנײרא ואװ ךאנ ןלאז ײז זא
 רעבא .״ןריטקארט וצ ןײפ עמאד עגנױ יד״ ןגירקעג רעטאפ ןופ

 טעװ יז יצ — גראז עטנעאנ א טגיאורמואאב עדײב טאה םע
 י■ ד־ ־־ ־־־ י

 •זאג ריא ראפ ןסאלשראפ םײה ריא ןופ ריט יד ןעניפעג טשינ

 םעד״ןופ טאה יז םאװ ,ךיק רעד וצ לסילש םעד עקאט טאה יז
 ןאק רע !רעטאפ ריא ףיוא הישק א ראנ ,ןעמונעג רעטכעװ׳זיוה
 םאװ טלאװעג עדײב ײז ןבאה םעד בילוצ .ןפאלקראפ ריט יד

 רעיוט םײב .לאפ רעד טשינ זיא םאד זא ,ןײזירעכיז רעקנילפ
 יז .טשוקעג טשינ םיא טאה יז .ןבעגעגטנאה יד םיא יז טאה

 זטושפ טגזןזעג ןוא טקוקעגנײרא םינפ ןיא םיא טאה
 ןײד ראפ דלאב ךימ טםזומ וד ,סנאה ,פאװ וטסײװ —

 ...ןדײשעצ טשינ זנוא ןלאז ײז ,ןכאמ בײװ

 םענעפא ןיא ןײרא ןײלא ןוא טזאלעגרעביא םיא טאה יז
 .רעיוט

 עגנאל א טאה ןוא ןםיורדניא ןענאטשעג ךאנ זיא רע
 ךײהרעדניא ץנאג ןופ טרעהעג רע טאה ךעלדנע .טראװעג טײצ
 *גו• ץפ פאק םעד טקעטשעגםיורא טאה יז .ןפור ןעמאנ ןײו

 ;ןפורעגוצ םיא ןוא רעטם

 ;..וםנאה ,טכאנ עטוג א —



 19 ?טיפ^ק

 ןעקנאדעב עכעגכיןאװצעגפירר^

 ןוחפשמ יד םאװ ,קיטשירפ םײב ירפרעדניא סנגראמוצ
 יװ ,ןםנאה טגערפעג רעטאפ רעד טאה ,ןסע ןעמאזוצ טגעלפ

 .טריזומא ןטכענ ךיז טאח רע

 רעד .ןטעליב יד ראפ ריד קנאדא !גיטראםיורג ,א —
 ...!שילמיה ןעװעג זיא סע — שיקינ ,רעטםעקרא

 ? םרעקיטם יד ײב ןעװעג סע זיא יװ ןוא .ךימ טײרפ —

 טשינ ,ןקעטש א יװ ףײטש ? טנרעלעג׳ןענעק ןטלא םעד וטסאה
 !ךעלפעה רעבא ?ראװ

 .טשינ ךיא סײװ — ךעלפעה .רע זיא ףײטש ,אי —

 ?יוזא יװ —
 !טתעלעג״ןענעק טשינראג םיא באה ךיא —

 ?םיא ןעזעג טשינ —

 ׳עג טשינ רעבא טאה רע ,אי םיא ךיא באה ןעזעג —
 !גנוםירגאב ןײמ ףיוא טרעפטנע

 ?טרעפטנעעג טשינ ,יװ —

 ןטכענ זיא סע סאװ ,טלײצרעד םנאה ןוא — ןןײנ —
 .ןעמוקעגראפ

 ׳נאק ןפיוא עמאד רעגנױ רעד טימ טסיב וד ןוא —
 ?ןרעטלע יד ןופ ןליװ םעד ןגעג ,ןעגנאגעג טרעצ

 ?גידלוש עמאד עגנױ יד זיא םאװ ?טשינ סאװראם —
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 -אפ םיא ןקוק — ז טגידײלאב טשינ ךיז טםא״ד וד ןוא —
 .גנורעדנואװרןןפ טימ ןא רעטומ ןוא רעט

 ?ןטלא ןפיוא ,ןגידײלאב ךימ ךיא לאז ןעמעװ ףיוא —

 זיא מאװ ?עמאד רעגנױ רעד ףיוא ?ןא ךימ רע טײג םאװ
 ןןן ,רעטאפ ןכעלקנערק ןטלא ןא טאה יו וא ,גידלוש יז
 טשיג ןרעטלע יד ךיו ןכוז רעדניק ?רעקנױ ןטדערעגנײא

 .לכײמש א ןיא סנאה טגאז —:םיוא

 ןטשינ רעדניק ערעײז ןרעטלע ךיוא —
 טימ ,רעטאפ רעד ,ןטיבראפ טשינ עקאט םיא ןאק רע
 וא ,ךעלנײפ רעײז םיא זיא םע רעבא ,ןײג לאז רע ןעמעװ
 ...טשינ םיא ליװ ןעמ ואװ ,ןײרא טראד ךיז טפוטש ןוז ןײז

 רעמ ךיוא ןוא ץלאטש רעמ ןוז ןײז ןופ טראװרעד טאה רע
 ...ערע ןײז ףיוא טײקגירפײא

 לײװ ,ראפרעד ןעגנאפמע טלאװעג טשינ ךימ טאה רע —
 - ידײ א טימ ןרעקראפ לאז רעטכאט ןײז זא ,טשינ ליװ רע

 .טצאלפעגםיורא סנאה טאה

 -אפ רעד טאה — ?טגאזעג וטסאה ,דײ א !?דײ א —
 .ןענאטשראפ טשינ טל^װ רע יװ ,טגערפעגרעביא רעט

 ־יטס ןאפ רעטלא רעד סאװ ,הבים יד זיא סאד ,אי —
 טימ שינעביולרעד יד רעטכאט ןײז ןבעגעג טשינ טאה רעק

 וןײג וצ טרעצנאק ןפיוא רימ
 -קערש םאד טכארבעגסיורא טאה רע יװ םעדכאנ ,סנאה

 ,ץראה ןײז ףיוא ןגעלעג רעװש יוזא זיא סאװ ,טראװ עכעל
 .ןגירקעג טומ רעמ רע טאה

 רעמ ךאד טסיב וד ״.וד ?וצרעד וטםמוק יװ רעבא —
 יטשינ דײ ןײק

 ןוא רעמײהנעדאב םײה ךיא זא ,גונעג זיא ײז דאפ —
 ןןדײ ןופ פא־םאטש ךיא

 מעד רעביא ןלאפעג טײקליטש עדנקירד א זיא ףיורעד
 ןעמעלא טעװ יז זא ,טכאדעג ךיז טאה פע ןוא שיט-קיטשירפ
 ,טצנאלגעג ראםםאפ טימ ןבאה ןגיוא םרעטומ יד .ןקיטשרעד

 טוואורפעג טאה רעטאפ רעד .ןגיװשעג גידתונשקע טאה יז שטאכ
 ךאנ וטםאה, :טראװ א טימ ןזײלפיוא גגומיטש עטנאפשעג יד
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 יד םאה ךעלדנע ״״.ןדײמוצסיוא טפאשטנ^קאב יד הביס ןײא
 םלאק ןפורעגנא ךיז טאה יז .ןגײװשןסאד ןכארבעג ךיוא רעטומ
 טאה יז ןעװ ,ןעװעג זיא טײהניואװעג ריא יװ ,דמערפ ןוא
 ךיז טאה סע יװ ,גנוטכאראפ ןופ ןאט א ןיא) ןוז םוצ טדערעג
 רע סאװראפ ,טשינ טײטשראפ יז זא״ ,(ןטכאדעגסיוא ןםנגןה
 ׳נא טוג טשינ זיא רע ואװ ,טפאשטנאקאב טראד אקװד טכוז
 טלאװ רע ואװ ,רעזײה ליפ יוזא אד ךאד ןענעז סע .ןעזעג

 ״...טסאג רגאנגײלעגנא ןא ןעװעג
 םנןןה זא״ ןןוז ןראפ טרעפטנעעגפא ט^ רעט^ רעד
 ׳אב עגײז ןכוזוצםיוא ךיז ןײלא ,וצרעד ןסקאװרעד גונעג זיא
 רעטומ יד .״טלעפעג םיא םןזװ ,ןזײרק יד ןופ ןטפאשטנאק
 ףיורעד םיא טכאמ יז זא ,רעכײלג זיא םע״ - טנײמ רעבא
 םאד ןײלא טשינ טןןה רע ןעװ ,ערעדנא רעדײא ,םאזקרעמפיוא
 א םלאפנדעי טאהעג טאה יז םאװ ,ץלאטש םעד ,ליפעג ענײפ

 ״...ןוז ריא ןופ ןטראװרעד וצ טכער
 רעטאפ רעד טאה — !לעזיל ,ןליװ םעטאג םוא רעבא —

 .גידלודעגמוא טגזןזעג
 .טקוקעגנא םיא טאה רעטומ יד

 ׳שירפ םעד ןרעטש טשינ לעװ ךיא ,רעכײלג זיא סע —
 טאה רע ןוא — !לחומ טײז - ,טגאזעג סנאה טאה — ,קיט

 .שיט ןופ ןביוהעגפיוא ךיז
 —!ןדײמםיוא—,ןאק רע םזןװ ,עגיצנײא סאד זיא סאד —

 .ןפורעגוצ םיא רעטומ יד טאה
 .טנאמרעד רעטאפ רעד רעדיװ טאה — !לעזיל —

 ךיא !ןזאל געװ םענעגײא ןײמ טכײליפ רימ טםעװ —
 םאד ״טײקגיביגכאנ ןוא טײקכאװש רעגיבײא רעד ןופ דימ ןיב
 ׳מוא רעטומ יד טגזה - !טכײװראפ רעטקאראכ ןײז ראנ טאה

 ,ןגיװשראפ רע טזןה ףיורעד .טגאזעג רעטאפ םוצ גידלודעג

 טאה יז יװ רעדא ,עזיל ,ןוז ריא וצ גגערטש זיא יז ,אי
 ךיוא זיא יז רעבא .סניטראמ׳רעמײהנעדאב תור — ןפורעג ךיז
 .םעיצאקילפמאק ןןן שטנעמ א זיא יז .ןײלא ךיז וצ גנערטש

 ןיא טײקטלקיװרצפ ןײרא׳טגנערב םאװ ,ץלא טנײפ טןזה יז
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 .טשינ םעלבארפ ןײק ריא ײב זיא םוטנטםירק ,םוטנדײ .ןבעל
 טלאה ןעמ .טםירק א זיא ןעמ רעדא ,דײ א זיא ןעמ רעדא
 ־יולרעד יד טאה יז יװ םעדכאנ .זיא ןעמ פאװ ,םעד ײב ךיז

 ראפ ןבאה׳וצ־הנוחח ןעמוקאבםיורא ןרעטלע עריא ןופ שינעב
 לאמטסנעד זיא םאװ — ןײגרעביא מוטנדײ םוצ ןוא דײ םעד
 ״נטלעז יד ןופ ןעװעג טשינראג ןטײצ על.צרעפיל ענעי ןיא
 -נאג רעד טימ ןעמונעגרעביא םוטנדײ םאד יז טאה — ןטײה
 ריא ןגײא ןעװעג זיא םאװ ,ליפעג״טכילפ ןוא טײקגנערטש רעצ
 ךיז טאה יז .ןראװעג־ןגיוצרעד זיא יז ןכלעװ ןיא ,רעטקאראכ
 סאװ ,ןגלאפ ןוא ןצנעװקעםנאק עלא טימ טרעקאב םוטנדײ םוצ
 ןבילבעג יז זיא רוטאנ ריא ןיא .ריא ראפ ןבןןה ןאק סאד
 ןיא טריראבמוא ,שטנעמ רעטריצילפמאקמוא רעצנאג רעבלעזרעד
 עשידײ ראפ יד טאה יז .תומילש רעקשיאיוג רעצנאג ריא
 רעגנערטש ,טנרעלעגםיוא יז טאה רעניבאר דעד סאװ ,םיניד
 ־אפ רעד ןופ רעדילגטימ עכעלבײװ ערעדגא יד יװ ,ןטיהעגפא
 עקשיאיוג יד״ ןפורעג יז ןעמ טאה החפשמ רעד ןיא .עילימ
 רעד ןופ דילגטימ־עילימאפ םענעי ןעװעג זיא ײװ .״ןירעניבאר
 עזעיגילער יד טכעװשראפ זיוה ריא ןיא טאה רע ןעװ ,החפשמ
 -רעד .לאומיר םעד ךאנ ןטלאהעג טשינ ךיז רעדזז עינאמערעצ

 יז סאװ ,םיגהנמ עקשיאיוג ענעגײא עריא טאהעג יז טאה ײב
 -עג ראנ ןעמ טאה סטכאנוצ־גאטײרפ .טכאמעג ןײלא ךיז טאה

 ײברעד ןוא רעמיצרעכיור םענײלק םעד ןיא ןרעכיור טגעמ
 ןבוטש עדצדנא יד ןיא .ןײז טראטעג טשינ יורפ ןײק טאה
 טגצמעג ןעמ טאה עקניש .ןעװעג־ןטאבראפ גנערטש סע זיא
 •ראפ גנערטש םע זיא תבש .ךאװ עצנאג א שיט םײב ןריװרעס

 .ןעגנאגעג לפמעט ןיא ןאמ ןטימ םיבוט׳םימי עלא .ןעװעג׳ןטאב
 לפמעט ןיא ןײלא םטכאנוצ־גאטײרפ לאמלײט ךיוא טגעלפ יז
 טאה םאװ ,עילימאפ רעד ןיא דילגטימ רעגיצנײא רעד) ןײג
 -עז םיבוט־םימי עסיורג יד ןעװ ,טדערעגפא ןיוש .(ןוטעג םע
 טלאמעד .רופיה־םױ ,הנשה-שאר רעדא חספ :ןעמוקעג ןענ
 ןופ רעדילגטימ עלא ןופ רעמ ,טײקגירפײא ןא טימ יז טגעלפ
 ־ערעצ םעד ןריפ ,(רעטומ רעטלא רעד ץוח א) החפשמ רעד

 ןטסעב מעד טימ ןטיהפא רעבא רעכיזמוא — תמא ,לאינאמ
 .ןםיװעג
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 ״טכילפ ןצנאג םעד טים ךיז יוצ גנערטש ןעװעג זיא יז
 ,ןבעל ןופ טגאזעגפא ךיז טאה יז .גנואיצרעד ריא ןופ ליפעג
 גונעג ךאג טאה יז שטאכ ,יורפ עטלא ןא ראפ ךיז ןטלאהעג
 ןופ טריראב ןעװעג טשינ טעמפ זיא יז ,ןסעזאב טסולסנבעל
 ׳עגמײהא קירוצ ןאמ םעד טאה המחלמ יד ןעװ ,רעטלע ריא
 זיא סע ז* ,ןעגײמ טשיג לאז ןעמ ןוא ...דילאװניא ןא טקיש
 וצ טאהעג טאה יז ...ןעמוקעגנא טכײל יוזא ,(תור) לעזיל ,ריא
 יד ןקיטשרעד וצ ,טנעמארעפמעט ריא טימ ,ךיז טימ ןפמעק
 ךאנ ריא ײב ןעװעג ןענעז סאװ . ,ןבעל ןופ ןטשער עגידעבעל
 ,ןײנ ...גנואוט״גונעג רעײז טרעדאפעג ןבאה ןוא ךאװ גונעג

 ןיא ךאנ טײטש יז .ןעמוקעגנא טכײל יוזא״טשינ ריא זיא סע
 רעגידגלעװק ריא ...גאט ןגיטנײה ןזיב ןײלא ךיז טימ ףמאק
 ...תונױםנ ןופ געװ ןפיוא טריפעג וליפא יז טאה טנעמארעפמעט
 הצע רעד ףיוא - ,טײצ רעד ןופ עדאמ רעד טיול טאה יז
 -נאגעג זיא יז .ןריזומא וצ ךיז טװאורפעג - ,ןידנײרפ א ןופ

 — ,ךיז טײטשראפ ,ןאמ ןופ ןםיװ ןטימ ,ןלאקאל־ץנאט ןיא ןעג

 יז .ץנעט ענרעדאמ יד רעטסײמ-ץנאט א ײב ךיז טנרעלעג
 •וצטימ טראד ןאמ ןטגיטפעשאב־ליפ ריא טכוזראפ וליפא ט^ה

 טאה ,גנױ רענייש רעד ,רעטםײמ־ץנאט רעד ןעװ ראנ .ןעמענ
 ןבעגעג םיא יז טאה ,עילאט רעד ײב ןטלאהעג טסעפ־וצ יז
 ...ןגיולפעג ןגיוא יד ראפ ןעקנופ ןענעז םענעי זא ,ןא׳קוק אזא
 רעצנאג רעד טימ סרעצנעטראפ יד ןוא ןלאקאל־ץנאט יד
 ■יםיוא ייז טגזה יז ,ןראװעג־טםואימראפ ריא ןעגעז ערעפםאמטא
 -יװ ןוא ןוטעגנא טלאװעג א ךיז רעביא טאה יז זא ,ןטימעג

 .ןםירעגסיורא גנאלראפ-סנבעל ריא שיילפ ןגידעבעל םעד סיוא
 -ראג ןיוש ףראדאב ךיא ןוא יורפ עטלא ןא ןיוש ןיב ךיא.

 ריא ךרוד טאה יז ןוא טגאזעג ךיז יז טאה - ,״רעמ טשינ
 ,גנואיצרעד רעטרינילפיצםיד ריא ךרוד ,רעטקאראכ ןקראטש
 ךיז רעביא טנ^קעג ,ליפעג־טכילפ ריא ךרוד ,רעבא ןטםיימ
 •סנבעל עריא ךעלעמאפ ןרעװ טציא ...ןוטנא טלאװעג םעד

 ןפמורש ןליפעג־טסול ענעגניווצאב עריא ,טנקירטעגגײא ןטפאז
 חפ ןדלאפ עגיטיוה יד ןיא ןא ךיוא טעז ןעמ םאװ ,ןײא ךיז
 יד ןװיפב רעמ טשינ טלעטשראפ יז עכלעװ ,םינפ ריא
 םע טגעלפ יז יװ ,קיטעמס^ק ןוא עקנימש טימ טײצ עטצעל
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 ,ןבאה ןליםעג־םנבעלןענעגנואװצאב-גיטײצירפ יד .טציא־ױב ןוט
 ןאק זעװרענ ,ןײנ *^.טכאמעג־זעװרענ לםיבא יז ,ךעלדנעטשראפ

 יד .רוטאנ פטנוזעג א וצ ןעװעג ר^פרעד זיא יז ,ןג§ז טשינ ןעמ
 ׳מוא אזא טלאװ רעטקןןראכ ריא ןופ טײקטרינילפיצסיד עטראה

 ןעװעג רעכיג זיא ם;זד .טזאלעגוצ טשיג ״ןװרענ״ יװ ץו
 ,גנורעדורפיוא ןוא דלודעגמוא ,טײקטרעטיבראפ עטגיטכפראבמוא
 רעײז ןרעדנע עכלעװ ,ןעיורפ רןןפ שיטםירפטקארזןכ זיא סאװ
 טעטיזעװרענ יד ךיז טאה רעמײהנעדאב לעויל ןיא ...טײצ
 ערעדנא ןופ טגנאלרזןפ ט§ה יז סאװ ,םעד ןיא טקירדעגסיוא
 •יד ,טײקגנערטש עבלעזיד עטנעאנ עריא ןופ לעיצעפם ןוא

 יםיוא טאה יז סאװ ,ליפעג־טכילפ םעד ראפ טײקגיאעפרעפפא עבלע?
 ...ךיז ײב טריםעג

 טדמשעגפא סנזןה ןוז רעײז ןבאה םרעמײהנעדאב יד זא
 ,ןעמוקעגסיוא ,ןעלזיל ,ריא זיא ,(טיוט ספלאדור ןטלא םעד ךאנז
 עצנאג יד ןעמענרעביא דניק ריא טעװ דמש םעד טימ זא
 טײקרעכיז עטסעפ יד ,טײקכעלדנעטשראפטסבלעז עכעלטםירק
 םענעריובעג ןטכע ןא ןופ תומילש עקשיאיוג עצנאג יד ,ךיז ןיא
 םעד ךרוד ׳ ,ןעמונעגרעביא טאה יז יװ יוזא טקנופ ...טסירק
 ךיז טאה ריא יװ - טײקשידײ םאד ,םוטנדײ םוצ ןטערמרפביא
 ןרילראפ גנופיוט רעד טימ םנאה ריא טעװ יוזא ,טכאדעגםיוא
 רעטכע ןא ןרעװ ןוא םרעמײהנעדןזב יד ןום ןטפאשנגײא עלא
 ןא ,דניק־רעשיפ ןוא ־ןרעיופ א .החפשמ ריא יװ ,סניטראמ
 סאװ ,שטנעמ רעטםואװאב־ליצ א ,רעטקארןןכ רעטרעמאהעגםיוא
 ,ליצ ןײז וצ שיגעלקאװ ןוא ארומ רעדעי ןא טקעריד טייג
 ,טײקכעלדנעטשראפטסבלעז טימ ןבעל ןיא לייטנןן ןײז טרעדאפ

 טאה יז סןזװ ,סזזד רעבא .שטנעמ רעטגיטכעראבכײלג א יװ
 טןזה םאװ סאד ,ןדײ סלא סרעמײהנעדאב יד ןבעגרןןפ טנאקעג

 •כײװ עשיריל יד - סרעמײהנעדאב יד וצ ןגיוצעג וליפןן יו

 ןכעלנעמ םעד ךרוד ךרודא־טנײש םןןװ ,ןןןמ ריא ןופ טײק
 טשינ יז טאה ״ ןעגנאפעג ץראה ריא טןןה םןןװ ,רעטקאראכ
 ון ,םניטרןןמ יד ןופ לקינײא ןא ,דניק ריא ןבעגרןןפ טנאקעג
 •טשינ עשידײ ןײז טאה םיא ןיא .טםירק ןטפיוטעג־טכעד

 •עהןןב״ יד ^טײקטלפענדאפ עשירעמײהנעדןןב יד ,מײקרעכיז

 .טריװרענעד יו — ,ןפורעגנא סע טאה יז יװ — ,״טײקשיס
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 וצ גנוגײנ א ןטארראפ רע טאה ן{ן>טײידדניק ןײז ןופ ןיוש
 טימ טריםערמטניא רעמ ךיז טאה רע .טײקטמולחראפ רעשידײ
 .ןענעײליצראפ עיזעןןפ טאהעג׳ביל ,טראפס טימ יװ רעכיב
 יניא רעםיורג ץיז וליפא .גינײװנסיוא ןופ ענײה בלאה מנעקעג
 •עג טשינ ריא זיא ײרעלאמ ןוא עיזעאפ ,קיזומ ר^פ םערעט

 ״טײקשימעהאב, וצ גנוגײנ א ןעזעג םעד ןיא טאה יו .ןלעפ
 רעד ןעװ ,ןיוש טדער רעװ .ףלאדא רעגאװש ריא וצ ךעלנע

 ־המחלמ יד טימ טרעטםײגאב טשינראג ךיז טאה סנאה רענײלק
 ט§ה רע ,טײקשידלעה םרעטאפ ןײז טימ טשינ וליפא ,ןדלעה
 *יװ זיא םאד .גירק םוצ טפאשרענגעג ןײז טקירדעגםיוא ירפוצ

 ,ם^^ד םיר^װ ...גנוגײנ רעשידײ ןײז ןופ זײװאב א ןעװעג רעד

 •ײהנעדאב ר״ד ראפ ךעלדנעטשראפ זיא ןוא ךיז טםאפ סאװ

 ןעװ ,טײצ רעד ןיא ןעעדיא עשיטסיפיצאפ ןגידערפ וצ - רעמ
 ןופ זײװאב א רעבא זיא - גירק ןיא טײטש דנאלרעטאפ סאד
 ןוז ריא טוט סאד ןעװ ,גנוכײװראפ ןוא טײקגיזאלרעםקאראכ
 - טכארטעג יז ט§ה ץראה ןיא) רעשירעבײװ רעצנאג ןײז .סנאה

 ײב טאה םע ...ןעװעג׳רעדיװרעד ריא זיא םזיריל (רעשידײ
 ,ןסנאה ןופ דלוש עכעלנעזרעפ א זיא .םאד זא ,ןעזעגםיוא ריא

 ןײז ךרוד טנשריעג טאח רע סאװ ,ךירטש-רעטקאראכ א טשינ
 יד .ןעײרםאב טנאקעג טשינ ךיז טאה רע ןכלעװ ןופ ,טולב
 ,ליפעג׳טכילפ ןופ ןכײװםיוא ןא יװ טכארטאב םאד טאה רעטומ

 דצ ףשיםגיטראמ, םעד ךרוד ןעמונעג ךיז ףיוא טאה רע םאװ
 •אב זיא רע ס§װ ,םעד ךרוד רעבא רקיע רעד ,טולב ןײז ןופ

 ךיז טאה םנאה סאװ סאד .״טםירק א ןײז וצ* ןראװעגיטמיטש
 -אק טיול - טעטראװרעד טאה יז יװ יוזא טלקיװטנא טשינ

 .דניק ריא וצ טכאמעג״דמערפ יז טאה - עדנאמ
 יוזא זיא ןאמרעגנױ רעד ואװ ,שינעעשעג עגיטכענ יד
 ,ריט רעטכאמראפ א רעטניה ןראװעג׳טלעטשעג גידתונמחרבמוא

 יװא ,ןליפעג עטסלדײא ענײז ןיא טעדנואװראפ יוזא םיא טאה
 •נאג א ןסנאה ןיא טאה סאד זא ,טגידײלאב גנוניוש רעדעי ןא

 טשינ לפײװצ ןײק ןאק סע .ןפורעגםיורא שינערעקרעביא עצ
 יד ראפרעד רןןנ טאה רעקיטם ןאפ רעה רעטלא רעד זא ,ןײז
 •מוא יוזא ראפרעד ראנ טאה ,טכאמראפ זאנ ןײז ראפ ריט

 י-יגרעד םיא טײקכעלפעה רעגידתױרזכא ןא טימ ,גידתונמחרב
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 לײװ /ןײנ, .ןדײ ןופ טמ8טש רע לײװ ,ראפרעד ראנ ,טגירעד
 •הדומ לאמ ןטשרע םוצ םנעה ךיז טאה - ״!דײ א ןיפ ךיא

 .רעקיוה ןײז ןיא ןעװעג
 ,ןלאסאב גגילצולס יוזא םיא זיא סאװ ,שינעעשעג םאד
 ןופ ,ןעקנאדעג ןופ טײק א םיא ףיוא ןפראװעגפיורא טאה
 טשרע .ןעײרפאפ רעמ טנאקעג טשינ ךיז טאה רע עכלעװ
 ןופ טםול רעצנאג רעד טימ ןעמואװשעג ןבעל ןיא םאװ־ראנ
 טנאװ א ראפ ןענופעג ךיז רע טאה לאמאטימ טציא .טנגױ ןײז
 זומ רע ראנ ,ןזײרפשרעבירא טשינ ןאק רע עכלעװ ,טלעטשעג
 סנאה ןוא ,ןעקנאדעג ענײז טימ ןרעבגעכרודא ,ןצעזכרודא יז
 •עדינרעד ןוא דנאש ןײז ןופ ןםימשעג ,טכאנ עצגאג א טגיל
 םנטסגיצגיװ טנאקעג ךימ ךאד רע טאה בוטש ןיא״ .גנוגיד
 םאד רימ לכײמש א טימ ,ןנעג רימ טנאה יד ,ןזאלנײרא
 ו רימ ףיוא יוזא טוג ..וןעמאנ ןײמ ןריר^נגיא טשינ ...ןג^ז
 םאװראפ ?ןגיוצעגפיוא טײקשלאפ ןיא ךימ ײז ןבאה םאװראפ
 פאװ — םאפ רעד ןעװ ,טפיוטעג טםירק םלא ךימ ײז ןבאה
 רימ טיג - ןבעל ןיא טימ רימ ןביג ײז ,טנײממג ןבאה ײז
 ״ער םיוא טדמשעג טשינ ךימ ךאד ןבאה ײז :ץוש ןײק טשינ
 ־רעביא םוטנדײ םוצ זיא ןײלא רעטומ ןײמ -־ ןװיטאמ עזעיגיל
 •אק יד רעדיװ סאװ וצ ,ןצישאב וצ ךימ ידכ ראנ — ןעגג^געג

 ?ןזעװ ןײמ ןופ םינפ ס§ד טשינ ךיא גארט סאװדאפ ?עידעמ
 םע .ןעקנאדעג יד ראפ ןק^רשרעד ןײלא ךיז טאה רע
 •עג םעד ןגעװ טאה רוחב רעד סאװ ,לאמ ןטשרע םוצ זיא
 •גיטומ ןוא טײקנפא רעד ראפ ןק^רשעג ךיז טאה רע .טרעלק
 ײז םאװ ,ריפםיוא ןצגןןג םעד ראפ ,ןעקנאדעג ענײז ןופ טײק
 טאה רע .ןוטעג׳האנה טציא םיא סע טאה ךאד ןוא ,ןעגנערב
 •עגףעמונעגפארא ױא סכעלרעמוא ,סשלזןפ סעפע יװ ,טליפעג
 זיא םרעביוז ןוא םעדנזײלרעד םעפע ,ןםיװעג ןײז ןופ ןראװ

 .ןעמוקעגקירוצ
 טאה ןוא לדײמ םאד ןעמוקעג רעדיװ זיא טציא רענא

 ...םיא ןיא לײט ריא טרעדאפענ
 ־טיור^ טנאקעג יז ךיא באה יוזון יװ ,ןליװ םעטאג מוא*
 רעגיטציא רעד ןיא ,ןײז ןאק םע םאװ ,יז ?ןינשח ןופ ןזאל
 טיורטראפנא רימ ךיז טאה סאװ ,יו .רימ בילוצ מדײל ״טונימ



 ש 8 ס ו ל ש 304

 רעטריראפמוא דיא ןןא טייקגידתומילש רעצנאג ריא טימ
 עפיל ריא ןופ ןפיולג ןצנ^ג םעד טימ ,טײקכעלרע רעשלדײמ
 םערא םרעטאפ םעד רעטנוא ןופ ךיז טאה יז יוז* יװ .רימ וצ
 טזומעג יז ט^ה ףמאק $ ראפ סאװ ;רימ וצ ןםירעגסיורא
 יד ןכערפעצ וצ ,םײה רעד ןופ ךיז ןסײרוצסיורא ,ןײטשסיוא
 ןיא ײז ײפ טשרעה םע םאװ ,ןילפיצםיד ןופ טײק ענרעזײא
 גיטולפ ריא ןרימ וצ טראװ ריא ,ןןןד ןוא ?החפשמ רעד
 טסזומ וד, !ןםעגראפ טשיג לןזמגײק טעװ רע םאװ ,טראװ
 ׳עצ טשינ זנוא ןלאז ײז זא ,ןכאמ פײװ ןײד ראפ^לאפ ךימ
 ףיוא ןדנובעג ,טגילײהעג זנוא טאה סאװ ,טראװ סאד דןדײש

 ״?ןםעגראפ טנאקעג םע ךיא פאה יוזא יװ - גיבײא
 ,ןבעל ןײמ ,ןםיװעג ןײמ ,וד !עגילײה וד ,עטאל _
 טםאה וד :ריד ראפ ינק ךיא יװ ,עז ,טנגױ ןײמ ,טולב ןײמ
 דםח ןײד ,טײקגילעזטײל ןײד רימ טסאה וד ,טלײװעגסיוא ךימ
 ראפעג ןיא ךיז ןײלן? ןוא ןבעגעג ץלא רימ טםאה ,ןעקנאשעג

 ...!עטםטבילעג ןײמ וד — .טלעטשעג
 •פא ףיוהנאפ־טאטש םוצ גידגעײג ,טציא ,ךאד רעפא
 טכער א ךיא באה״ :ןםיװעג ןײז רעדיװ םיא טגינײפ ,יז ןטראװ
 זיא סע ?ןעיצוצנײרןן קילגמוא שידײ ןײמ ןיא טימ ןעטאל
 ״...!ןכײצ ןשידײ ןטימ טנכײצעג ךאד ןיב ךיא ,ןלןןפראפ ךאד
 ןופ קילננא רעזיולפ רעד ןעװעג־גונעג זיא סע רעבא
 .ירעצ ןלאז תובשחמ עצראװש עלןן זןן ,ראה ענעדלאג עריא
 .סנבעל עכעלטנגױ ןײז םיא ןיא ףיוא.קעװ א ךיז טיג םע .ןענ
 •יורפרןןפ עלןן ףיוא רע טכערב גנילירפ ןן יװ םאװ ,טםול
 .תוקפם עלןן טרעפטנערןןפ ,ןגראז עלא פאיטשיװ ,ןרעםןןװ ענער
 טפיול רע .דילסגבעל ריא רעדיוו טגניז יינש ןיא טלעװ יד

 .דײרפ רעדנצזןרפש טימ ןגעגטנןן ריא
 !אד טםיב ,טאג ,עטאל -

 !אד רעדיװ ןיב ךיא ,סנןןה ,ןזי -
 ...!אד רעדיװ עדײב ןענעז רימ -

 םעד ךרודא ײז ןראפ ןײרא םוקריצ ןיא געװ ןפיוא
 זיא סאװ ,ײנש ןשירפ טימ טילב ןטראג רעד .ןעטרגןגרעיט
 ןפראװ וצ - קנאדעג ןײא ײז ןבאה עדײפ .ןלןןפעג טכאנײב
 יי ו״נאב וצ ןןגראז ערעטנענ ןבאה ײן .ראג ןופ ןבןןרפ ״ו
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 •ײז ןופ יױ ןכאמ סלאפנדצי .ןטפנוקנצמ^זוצ ערעײז ראפ טײצ
 רפד ףיוא פארא׳ןעײג ײז .ךױרבעג ןגידלאע א םולשאב רע
 ךיז ײז ןזאל טנאה־ןיא־טנאה ןוא ,ןצטראגרעיט ןופ עיצאטס

 .טײקטײװ רעםײװ רעײרפ רצד ןיא
 — זןעמוקמייהא םײע ןטכענ ןצװעג םצ זיא יװ ,ונ -

 .רפ טגערפ
 צנרצײלפ .ןגײװש רעװש א ,ןגײװש-טירמ .טשינראג -
 •נדעי .רעטעפש טשרע ןעמוק ןצילפ׳ןוא״ןרענוד יד .ןעלמיה
 ןופ ןסאלשעגפיוא ןיפ ךיא זא ,ליפצג סאד ךיא פגןה םלאפ
 ךיא ןעוו ,ירפרצדניא טנײה .״טפאשלעזעג רעכעלשטנעמ״ רעד
 רעד ר^פ ,ןוט זיוה ןראם טעפרא לײט ןײמ טלאװעג פאה
 ךיק רעד וצ געװ םעד ךיא פאה ,ןכאק ץירג-ןפיורג יד רעטומ
 רעטםכעה רעד ןופ טרגזװ םעד ךרוד ןםאלשראפ ןענופעג
 רעד ןיא זיא ךעלקריװ ןוא ״!טגראזגןפ זיא םע״ :טעטירגןטיוא
 טעפרא לײט ןײמ ןוא ןירעטכעװ־זיוה יד ןענאטשעג ןיוש ךיק

 .טריסערעטניא רצמ טשינ ךיז ןעמ טאה רימ טימ .ןוטעג
 זעטאל ,רעה -
 ?זיא סאװ -

 ^ךיישפ^ םײפ ןטכענ טג^זעג טםואה ס§וו ,ם§ד וטסגןה -
 ?טסנרע טגיימעג

 ?וטסנײמ סאװ -

 .ןעניםעג טנאקעג טשינ טראוו עדנסןןפ םאד טןןה סנאה
 טפלעה-זפײװ ןײד יאפ ךימןכןןמ ןגעװ טםנײמ וד -

 .םיורא םיא יו
 .אי -

 •נ8 ןײק דלאפ ןײש טעװ םע זןן ,ארומ פאה ךיא -
 -ײק טשינ פאה ךיא ,ןפײלפרעפיא טשינ רימ ראס הצע ערעד

 .יז טגאז - !ךיד ץוח א םענ

 ןיפ ךיא סאד ,םעד ןגעװ טרעלקעג וטםאה ,עטאל -
 ?םאטשפא ןשידײ ןופ

 ?ױא סאװ ,ונ -

 סניק גארט ךיא ,טםײה םאד - ם^טשםא ןשידײ ןופ -
 !ןכײצ

 ןוטסגארט סאװ -
 20 ,טנמגפא םײפ ,שא םולש
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 םאװ ,רשמא טשינ םצ טסײװ וד ,וטסעז ,ןײמ ךיא -
 -ןטכענ זיב טסואװענ טשינ ךיזא סע עאה ךיא ,טםײה םאד
 טסײה םאװ - ןפארטעגנ^ רעטאיפ ןייד טימ ךיז ב^ה ךיא זיב

 !םאטשפא ןשידײ ן* ,דײ 8 ,ןײמ ךיא ,ןײז וצ
 םעד טגארט רענײא זשיראנ טסי* וד ,םנאמ ,ךא -
 -ראג טםבארט וד ,״ןכײע־סניק״ א - רעטײװצ רעד ,״ץײרק,

 !םנאה וטסיב רימ ראפ !ןײא ריד טםרער וד ,טשיג
 ושלעװ רעד ראפ ,ןרעטלע ענײד ראפ רעבא -

 וןרעטלע ענײד ?ןא ןרעטלע ענײמ ךימ ןעײג סאװ -
 !סנ^ה !םנןןה !סנאה וטסיב רימ ראפ ?טלעװ יד

 !ןעכטאי 1שט$ל זעטאל וטםיב רימ ראפ ןוא -
 ?אזל8 ,ונ -

 ?ןא טלעװ יד זנוא טײג ם?װ !ןעכטאל !ןעכטנןל ,אי -
 ,ןרעטלע ענײמ ,ןרעטלע ענײד זןא עלא זנוא ייז ןעײג סאװ
 ,סרעמײחנעדאב ,ןטסירק ,ןדײ ,םאטשסא ןײד ,םאטשפא ןײמ
 ״דחפשמ ,עטכישעג ,עיצידארט ןופ ןעגגאלש יד סאװ ,םוטרעקנױ
 ןלצװ רימ !טקישעגנא זנוא ףיוא ןבאה ראי עצראװש עדל*
 רעד זיא — ,..ןטערטעצ פעק יד סיפ ערעזנוא טימ על* ײו

 .ןכאל ןשיטצמזאפם 8 ןיא סיור8 ן^מרעגנױ
 ףיוא טנ8מ יד םיא יז טאה-^סנאה ,יוז8 טשינ דער -

 .טגײלעגפיור8 ליוס ןײז
 .ןגאז ץל8 ךימ זאל !ןעכט^ל ״ךימ זאל ,ןײג ,ןײנ -
 .הנומא רעזנוא זיא יז .ץלא ראפ רעגילײה זיא עביל רעזנוא
 ^אה רימ סאװ ,םײה רעזנוא זיא סאד ,דנ^לרעטאפ רעזנוא
 ןטיהפןן יז ןלעװ רימ .ןצישאב יז ןלעװ רימ ןוא .ןצישאב וצ

 וךיא ןוא וד זראװ טשינ ,ןראו-עג על8 ןופ
 ןקארשרעד יז טג^ז - ,ךיד טעב ךיא זגײװש ,םנאה -
 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט יד ןוא ליומ ןופ םיוש םעד רעביא
 םעד ןופ ךורבסיוא ןשיטאמזאפס א ןיא טצעזעג ןב^ה ס^װ

 .ן8מנגנױ
 ףיוא םיא יז טריפ - ,ךיז רימ ןצעז .סנאה ,פוק -

 ...ןײש ןוא גיאור רעדיװ וטםיב טציא ,יוזא - .קנאב 8
 !צז^ל ,רעביא ךיד טעב ךיא -

 יד םיא יו טשוק - זדניק ןײל^ ,ןײלק וד ,ךא -
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 םאװ ,ןעניפעגסיוא סעגולק סעפע ומסזומ טציא א - .סיוא׳ןגיוא
 !ןדײשעצ ןענאק טשינ זנוא ןלאז ײז זא ,ןוט וצ ןבאה רימ

 רעבירא־׳ןעײג רימ !םוק ? סאװ וטסײװ •עטאל ,אי -
 טעװ רע .ןענאדנופ טײװ טשינ טניואװ רע ,ףלאדא לקנןן םוצ
 סאװ ,ןעז טסעװ וד .ןבעג־הצע ןא זנוא מעװ רע .ןפלעה זנוא

 !זיא סאד שטנעמ רערעײט א רעפ
 ןײד וצ ןײגפיור*םימ יוזא ןאק ךיא ,טםנײמ וד -

 ?לקנא
 ךיא .ריד טימ ןעײרם רעײז ךיז טעװ רע .םיװעג -

 .ריד ןגעװ טגאזעג ןיוש םיא באה
 -ר^פ םיא טסעװ ,טשרע םוצ ףיורא׳טםײג וד ,ןײנ -

 .פערמ יד ףיוא ןטנוא טראװ ךיא ,ןטײרעב



 20 ?עי5^/ק

 ׳טסניק םעד טלצטשעגראפ ךיז טימ טאה ףלןןדא לקנא
 ןענ^װנזפ .החפשמ רעשירעמײהנעדאב רעד ןיא רעדא ןשירעל
 טרצװ ןוא תילכת ףיוא ,רצטצעזעג רעגיזןןדרעד ןיא ךיז טאה
 א - ו״גנילרעדנאז, אזא ןעמונעג עילימאפ רעטלעטשעגנײא
 יד ןיא טראד .תורוד עטלא ןופ ,אממסמ ,השורי עטפעלשראפ
 ־עמײהנעדאב יד ואװ ,טרופקגארפ רעדא סמראװ ןופ סאטעג
 א טזומעג ט§ה ,ןטלאהעגפיוא טאהעג ךיז ןבאה תורוד עשיר
 •תױרזכא םעד ךרוד ןרעװ־טקירדעגרעטנוא טימעג שירעלטסניק
 •עגפיוא םיתמה־תיחה וצ קירוצ רעדיװ זיא ןוא לאזקיש ןגיד
 לאמ םאד ךיוא רעבא .רעמײהנעדאב ןגיטנײה א ןיא ןענאטש
 קורדםיוא ןײק ןענופעג טשינ טימעג עטריטנעלאט סאד טאה
 ,שינדנעטשראפ א ןיא זיולב ראנ ,םראפ רעשירעלטםגיק א ןיא
 ןיא ןיוש .טםנוק רעד וצ טײהנבעגעגרעביא ןיא ,עביל ןיא
 רעמײהנעדאב רערעגנײ רעד טאה ןראי עשירעדניק ענײז
 •רעד טאה םע סאװ ,ײרעלאמ דעד וצ גנוגײנ א ןטארראפ
 ןײק ןפלאהעג טשינ ןבאה םע .ןרעטלע ערעטכינ ענײז ןקארש
 ןפראװעגקעװא ירפ טאה ףלאדא - .ןפארטש ןײק ןוא תומרח
 םוצ ןטײרעבראפ טפראדאב םיא ןבאה םאװ ,ןעידוטם עלאער יד
 טאה רע .ןלאמ םוצ ךיז ןעמוגעג ןוא - ״ןבעל ןראם ףמאק,
 קאמשעג ןטוג רעבא רע טאה ירפ וצ .ןעכנימ ןיא טרידוטש
 ןזאל-ןענעגונגאב ןיז לאז רע זא ,ןבראוורעד רוטלוק עטוג ןוא
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 רעד ןופ בנוטכיר רעשיטםילאנאיצאר רעלעניגירא־טשיג רעד טימ
 ףיוא ןעכנימ טשיוטעגרעפיא טאה רע ןוא ,עלוש רענעכנימ
 עשיטםאיזוטנע ןוא שינדנעטשראפ גונעג ןײלא רעבא טאה רע .זיראפ
 וצ זןן ,ןעזנײא טשינ לןןז רע זא ,ןםעזאב טסנוק ראפ עביל
 •יטירק ןײז .ןריופעג טשינ רע זיא טםאשרעטסײמ רעסיורג ןײק
 ןפאש שירעלטסניק ןײו תומה־ךאלמ א יװ טײלגאב מאה ןיז רעש
 ןוא ןבעל םוצ ךאנ םע^טןןה רע רעדײא ,טיוטעגפא םע ןוא
 רע ט.^ה ״ןלאמ וצ ןײלא טאטשנא .טכארבעג קורדםיוא םוצ
 ןגיטשרוד ןײז ןופ םזאיזוטנע םעד ןגארטוצרעביא ןביוהעגנא
 ״רעלטסניק ערעדנא ןופ ןעגנופאש ףי1א גנארד ןשי־^לטסניק
 •רעד דלאפ רע טאה קאמשעג ןטעדליבעגסיוא םענײפ ןײז טימ
 •נגנ^פנא ןיא ךיז טקעװ סאװ ,עדנפאש עלעניגירא סאד טנעק

 .רעלטסניק עגיד
 עכלעװ ,סרעפרעק׳למיה ענעשאלעגםיוא אד ןענעז םע
 ןענעז םע .ןרעטש עגידעבעל עדמערפ ןופ ןטכיולאב ןרעװ
 טמוקאב טכיל רעײז טאװ ,ןרעטש עגידנטכײל אד ךיוא רעבא
 ןעװ ,ןײש עגימכיר ןוא ץנאלג ןתמא םעד לאמטסנעד טשרע
 .סרעפרעק-למיה ענעשןןלעגםיוא עטיוט יד ףיוא מלאפ טכיל רעײז
 ןעמוקעג זיא ליפעג שירעלטסניק־תמא סרעמײהנעדאב ףלאדא
 ךרוד ראנ ,קרעװ ענעגײא ענײז ךרוד טשינ טײקשירעפעש וצ
 טשינ .ערעדנא ןופ ןעגנופאש יד ןליפסיורא ןוא ןײטשראפ
 ׳ףמאק ןײז ןיא ןראװעג״טלפײװצראפ זיא סאװ ,רעלמסניק ןײא
 ־יטסאיזוטנע ןײז ךיוד ןפלאודפגטימ ןעמוק ןבעל םוצ קירוצ רע טאה
 ןײז טימ טאה רע סןזװ ,טסנוק ןײז ר^פ גנורעטםײגאב רעש
 עטבאגאב־תמא ןופ ןליפםיורןן טגאקעג קאמשעג ןטריוױטלוק

 .ןשטנעמ
 ״אפ ןיא לאטראװק ןשירעלטסגיק ןיא טבעלעג טאה רע
 ,רעטלעג עםיורג יד זרעגעגסיוא ט^ה רע .טבעלעג םירא ,זיר
 ־גזפ ןײז ןיא רעטגילײטאב־השורי םלא ןגיוצאב טאה רע םאװ
 •פיוא ךרוד רעלטסניק עגגױ ןציטשרעטנוא ףיוא ,קנאב סרעמ
 יד רעדײא ,מײצ יד ןעװעג זיא ס־גז .רעדליב ערעײז ןפיוק
 •איסערפםקע עשיזיוצנארפ יד טקעדטנא ךאנ ןבאה רענאקירעמא

 עטלא עטשלעפעג יד ײב ןטלאהעג ךאנ ןבאה ײז .ןטםיג
 •טפן[ זיא ארעס א רעדא גאג־ןאױ א ראנ טשינ ...סרעטםײמ
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 ז׳יעק״ ןפײא רעדנעטש א ײב ןעניפעג ןצ ןצװעג-ךעלגעמ לאמ
 ,עגעד 8 - ןזיוצנ^רפ עטםנעעזעגנא יד ןופ םענײא וליפא ראנ
 ר8פ ןעמוקאב טנאקעג ןעמ טאה אראםיפ 8 רעדא ילסים 8
 רעדא יגאיליד^מ א ןופ טדערעגפ^ ןיוש ,ןקנארפ ןוא םעוס
 ןרעװ׳יוצ״טנאקאב ןביוהעגנא טשרע ןפאה עכלעוו ,אםאקיפ א
 -ײהנעדאב ףלאדא .זיראפ ןופ ןזײרק עשירעלטסניק יד ןיא
 ןא טפאשעגנײא דלאב טיא ט^ה קרעװטםנוק ראפ עביל סרעמ
 ״לעװ ,עלוש רעשיטסינאיםערפסקע רעד ןופ גנולמאז עגעעזעגנא
 עםיורג ,עטלאק ,עמי״רא ןײז םיא טימ טלײטעג טאה עכ
 ןײז ,דניק ןוא בייװ ןײז ןראװעג זיא גנולמאז יד .עילעטא
 .ןבעל טרילאזיא םאזנײא ןײז טמיראוועג טאה עכלעװ ,החפשמ
 •החפשמ ןופ דײרפ יד ןענופעג רע טזןה טײקטנעאנ רעײז ןיא
 ״ןענוז ענײז ןעװעג ןענעז ןבראפ עמיראװ ערעײז ,ןבעל
 וצ ,עינאםמים יד - ןרילאק ערעײז ןופ ליפש יד ,ןלארטש

 ...טײקמאזגײא ןײז ןיא טרעהעגוצ ךיז טאה רע רעכלעװ
 ןוא גראז ןפורעגסיורא ךיז ןעמענאב ןײז טאה ךעלדנעטשראפ
 ןטלאהעג םיא טאה ןעמ .רעדילגטימ״עילימאפ ענײז ןשיװצ שינרעגרע
 ,גנוגײנ רעשירעדניק טימ ןקנארק א ראם ,םענעגושמ־בלאה א ראפ
 םע טפראװ ,טלעג ןײק טימ ןײגמוא טשינ ךיז ןאק רעכלעװ
 ראפ טװאורפעג וליפא טאה ןעמ .ןכאז עטםופ ףיוא םיורא
 ןםקאװ םעד טימ רעבא ,ןעמיטשאב וצ תוםפורטופא ןא םיא
 ןטםינאיםצרפםקע עשיזיוצנארפ יד ןופ גנונעקרענא רעד ןופ
 ףלאדא ןופ ןעזנא רעד ןםקאװענ ךיוא זיא ,טלעװ רעד ןיא
 זיא םע ןעוו ,ךאנ טדער רעוו .החפשמ ןײז ןיא רעמייהנעדאב
 טלעטש רעמײהנעדאב םעד ןופ גנולמאז יד זא ,ןראװעג״טנאקאב
 יד .טרעוו ןםיורג א ךיוא ןיז ןלעירעטאמ ןיא ראפ ךיז טימ
 םעדכרוד .טלעװ רעד ןיא םש א טאהצג ןיוש ט^ה גנולמאז
 שטנעמ רענעעזעגנא ןא ןראוועג רעמײהנעדאב ףלאדא זיא
 ןשירעלטסניק ןצנאג ןיא ראנ ,החפשמ ןייז ןשיװצ ראנ טשינ
 •על רעײז ןעװעג גירק ןראפ זיא םאוו ,דנאל ןייז ןופ ןבעל
 -סקע יד ןריפנײא ןראם ןטסנידראפ טאהעג טאה רע .גידעב
 ןדאטעמ עשירעלאמ יד—םעד ךרוד ןוא עלוש עשיטםינאיםערפ
 ןופ רענײא ןעװעג זיא רע .דנאלשטײד ןיא - ךײרקנארפ ןופ
 ־ראפ יד ןופ רענייא ,עיםעצעם רעד ןופ רעדנירג עטשרע יד
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 ־מאז עלופמרעװ ןײז .םזינאיםערפסקע ןשטײד ןראפ רעפמעק
 •טריקסיפנאק גירק םעד ןזפ ךורנםיוא ןטימ רעפא זיא גנול

 אנוש ןופ סטוג סלא גנוריגער רעשיזיוצנארפ רעד ןופ ןראװעג
 זיא טימרעד .עיצאטיציל ףיוא ןראװעג-טלעטשעגסיורא זיא ןוא
 ראנ ,ןרןןװעג־טרעטשעצ קרעװ־סנבעל ןײז זיולב רןזנ טשינ
 ןופ זיא ,ןבעל ןײז ןופ דײרפ יד ,טלאהניא רעגיצנײא רעד

 ,ןרן^װעג-ןעמונעגוצ פיא
 יד ףיוא ץראה זײפ ןײק טליפעג טשינ רע טאה ךאד
 עמצעל יד סאװ ,טגןהעג םורדרןןפ ראנ טאה רע .ןזיוצנארפ
 ״םיורא טאה םע סאװ ,קרעװ יד וצ גיטליגכײלג יוזא ןענעז
 •עג ןב§ה ײז זא ,םזינאיסערפסקע רעשיזיוצנארפ רעד ןבעגעג

 םוצ ,ןטניװ ריפ עלא ףיוא ןטײרפשראפ גנולמאז ןײז טזןזל
 ןעמענוצוצ ײז טאטשנא ,ןטגאלוקעפש ןוא רעלדנעה ןופ ביור
 םל8 םש ןײז .סמואעזומ ערעײז ןשיװצ ײז ןלײטעצ ןוא
 רעײז ףיוא טלעטשעגקעװא גירק ןיא םיא טאה ןיבמ־טםנוק
 ןופ תורצוא-טםנוק יד ןטיהוצפא—עלעטש רעכעלטראװטנזןראפ א
 זיא לאמנײא טשינ .ןטנגעג עשיזיוצנארפ־שיגלעב עטריפוקא יד
 <מוא טימ ןסיוטשנעמאזוצ עטםנרע ןבאה וצ ןעמוקעגםיוא םיא

 ־רןןפ טנאקעג טשינ ןבאה סאװ ,״עטצעזעגראפ, עיור ,עדנםיװ
 םניא סיורא־טזײװ רעמײהנעדאב סןזװ ,רעפײא םעד ןײטש
 ,טעטש עשיגלעב ןריוקזןװע ײב ...םטוג ךעלטנײפ ןעניושפןן

 •טלעטשעג הנפס רעד ףיוא ןוא ראפעג־סנבעל טימ רע טאיד

 •לוק ןגיטכיװ א טעװעטארעגפא טכירעג-סגירק ןראפ ןרעװ׳וצ

 ־רעה ןײא טשינ .סעבמאב עדמערפ ןוא ענעגײא ןופ רצוא־רוט
 םאװ .ןעקנאדראפ וצ ״אנוש״ רעד םיא טאה גגולמאז עכעל
 תעשב ,גנוטכינראפ ןוא ןביורוצ ןופ טעװעטארעגפא טאה רע
 ןגער־סעבמאב ןרעטנוא .ןגיוצעגקירוצ ךיז ןב^ה ןשטײד יד
 ־עג טאה רע םאװ ,ןטאדלגןס ראפ יד טימ ,טכאנײב רע טןזה
 •ביב :תורצוא-רוטלוק סנטםאק ןיא טקאפראפ ,ךיז ראפ טאה

 ןוא ןכאז־טםנוק ערעדנא ןוא ןזגארב ,רעדליב עטלא ,ןקעטאיל
 םיא טאה ןעמ .ןבארגאב דרע רעד ןיא רע טאה סנטסאק יד
 יד ראנ ,סטוג ךעלטנײפ ראפ ןגראז ליפוצ ןיא ןעװעג־דשוח
 רע םאװ ,ןאמ־רעטילימ ןכיוה ןלערוטלוק א ןופ עיצקעטארפ
 ןוא טכירעג-סגירק ןופ טעװעטארעגפא םיא טאה ,ןםאנעג טאה
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 סע ןעװ ,ןטימעגםיוא טשינ טאזז רע עכלעװ ,ןראפעג ערעדנא
 טאה רע .קרעװ־טסנוק ןעװעטאר ןגעװ טלדנאהעג ראנ ךיז טאה
 קרעװ-טםנוק א לײװ ,ןבעגעגפא וצרעד שפנה׳תריםמ טימ ךיז
 א יװ ,גילײה יוזא ןוא גיטכיװ יוזא ןעװעג םיא ײב זיא

 ״״רעמכאג רשפא ןוא ,ןבעל ךעלשטנעמ
 םעד טימ ,גירק ןופ ןעמוקעגמײהא רןןג רע זיא םיוק
 ןעלטימ עטצענערגאב ענײז ןופ טאה רע סאװ ,טלעג ןגיצניװ
 טײװ .ןעלמאז וצ רעדיװ ןעמונעג דלאב ךיז רע טאה ,טאהעג
 ׳טםנוק טימ טפאזעגנא זיא םאװ ,זיראפ - ,זיראפ ןופ טקישראפ
 ,זיראפ ,תורוד־רוטלוק ןופ תושורי עפש טימ ןדאלאב ,קרעװ
 רעכלעװ ןופ ״רעפםאמטא יד טפאשאב ןײלא טפול ריא סאװ

 ׳מערפ רעד ןיא ״טציא .טסנוק יד ןבעל ןיא ןעײדעג ןאק םע
 טלעטשעגראפ ךיז םיא ראפ טאה סאװ ,טאטש רענרעטכינ ,רעד
 - ןוא לרעפ רבדמ רעד ןיא ןכוז ןעגנאגעג רע זיא ,ןילרעב

 ןײז ןעװעג ראנ טשינ זיא ןעלמאז .ןענופעג ײז טאה רע
 טסניד ןײז ,םעצארפ-סגגופאש רעכעלגעט ןײז ראנ ,טפאשנדײל
 ׳פא טכוזעגפיוא ,ןטפעשעג׳טםנוק ןיא טרעטשינעג .טאג ראפ
 יד טנעקעג ,עיצאטיציל רעדעי ײב ןעװעג ,ןסאג ענעגעלעג
 ,טרעטשינעגמורא ,טעײמשעגמורא ,ןפאלעגמודא ,רעלרנעח־טסנוק
 ךיז ראפ .סנטײװרעדנופ לײמ ןעצ קרעװ׳טםנוק א טקעמשרעד
 ןבעל א טבעלעג טאה רע .טפראדאב טשינראג רע טאה ןײלא
 םאד ןבעגעגסיוא רע טאה ןאזרעפ ןײז ףױא ,שורפ א ןופ
 ןטלאהרעד וצ ידפ ,עטםגיטפרעדאבטיונ סאד ראג ,עטםדגימ
 ,םעדיוב א ףיוא עידוטם רעטלאק א ןיא טניואװעג .המשנ ןײז

 ענעםירעצ ןיא ןעגנאגעגמורא ,גנאלנראי גוצנא ןא ןגארטעג
 טאה ,ןשאוו ףיוא טלעג ןכיורב וצ טשינ ידפ .ךיש
 .ןטעשזנאמ ןוא סנגארק ענעםאגעג ימוג םיוא ןגארטעג ר*

 טאה רע סאװ ,טלעג עצנאג םאד .גאט ןיא לאמ ןײא ןםעגעג
 םרעטאפ ןײז ןיא רעבאהניאטימ םלא ןעמוקאב טנאקענ ראנ
 טאה םע ןעװ .רעדליב ףיוא ןבעגעגםיוא רע טאה ,טפעשעג

 ,ןצראה םוצ ןעװעג םיא זיא םאװ ,דליב א ןגעװ טלדנאהעג ךיז
 ׳וקאב וצ טלעג עגיטיונ סאד יבא ,ןוט ץלא טנאקעג רע טאה
 -לעװ ,רעטבילעג א יװ טקנופ .ןפיוק וצ דליב סאד ןוא ןעם
 יד ראנ יבא ,דראמ ןוא חבנג טייגאב ,ךרודא טנעװ טצעז רעכ



 313 טנורגפא םײב

 טאה יוזא ,ןלעטשוצנדירפיוצ רעטלײװרעדסיוא ןײ? ןופ ןזירפ^ק
 ףיוא עדמערפ ײע ןגראב סלעג ,ןגירעדינרעד טנאקעג ךיז רע
 ןיוש זיא הרירב ערעדנא ןײק ןעװ) טפעשעג ןיא סעיצקא ענײז
 רעד ןגעג ןוטפא ןטײהנײמעג ערעדנא רעד^ ,(ןעװעג טשינ
 ןזירפאק יד ,ןעמוקאב וצ טלעג עגיטיונ םאד ראנ יבא ,החפשמ
 יד ףיוא .ןלעטשוצנדירפוצ המשנ-טסנוק רעגיטשרוד ןײז ןופ
 ״עגםיונוצ § ןיוש טגנעה עידוטס רעטלאק ןײז ןיא טנעװ
 •וצ קאמשעג ליפ טימ ,עטלײװרעדסיוא רעבא ענײלק עטלמ^ז

 ןיא אד ןיוש טאה רע סאװ ,גנולמאז־רעדליב עטלעטשעגנעמאז
 רוגיפ-ןעיורפ עראברעדנואװ ענײלק $ .טפיוקעגפיוא ןילרעב
 ףיוא ר^פרעד ט§.ד רע .דאירעפ ןשימיור ןײז ןופ ,אראק ןופ
 ךיוא ט^ה רע ,טלאצאב םגגעמראפ ןײלק א עיצאטיציל א
 ,בגא ,זיא רעכלעװ ,עימאד ןיפ ןציקס׳טאשיק־ןאד ײװצ טאהעג

 יװ ,ןעװעג־טמיראב ןוא ״טנעקרענא ןילרעב ןיא רעירפ ליפ
 עשיבםעל ענײש א .זיראפ ןיא ,טאטש־רעטאפ רענעגײא ןײז ןיא

 ףיוא רענאלוא רעגיטולב-לופ א ןיעברוק ןופ טלאטשעג־ןעיורפ
 ־טפארפ א טפיוקעג ,^קירעשז ןופ דרעפ ןלופטנעמארעפמעט א
 ־רענעמ ןכעלרעה א ן לעבײל ןיפ טלאטשעג־ןעיורפ עלופ
 סאװ ,סיראמ ןופ ןטלאהעג ״ןאט־קיזומ ןשינאיציט״ ןיא טערטראפ
 עטשרע ענײז ןופ רענײא ןעװעג ,בגא ,זיא ,רעמײהנעדאב ,רע
 רעכײרטסע ןופ טפאשדנאל-דלאװ עגיטםבראה א ;רעקעדטנא
 ןשטײד ןטשרע םעד ןופ טפאשדנאל־ןטראג ענײש 8 ;רעלדניש
 ־טנא עםיורג יד רקיע רעד ןוא ;ןאמרעביל טסיגןןיסערפםקע
 •נעלגנע םעד ,גנילביל ןײז - טכאמעג טאה רע סאװ ,גגוקעד

 ןאטגגינאב עכלעװ ,םנעבור ןופ סעיפאק ײװצ ♦.ןאטגנינאב רעד
 ־שילרעטםיוא ןײז טימ ,טנעמארעפמעט ןעמיראװ ןײז טימ טאה
 ראנ טשינ רעטםײמ ןטמיראב םעד טיור ןוא יולב ןשילמיה
 םעײנ א רעפסאמטא רעשינאטגנינאב רעד ךרוד ראנ ,טבעלאב
 .ןםאגעגנײרא םעיפאק עשיסגעבור יד ןיא טל^הניא ןשילאקיזומ
 טימ טלעטשעגראפ ןבאה טנאװ ןײז ףיוא רעדליב יד

 •ל8ק ןײז ןיא ןםעזעג רע זיא ןײלא ןוא ,סנגעמראפ 8 ךיז
 .ןצײהוצנײא ןוױוא םעד ןעניגראפ טשינ ךיז ןוא עידוטם רעט
 ןופ ץוש טכוזעג ןוא ןענורטנא רע זיא רעדליב ענײז ןשיװ*
 םיא ט^ה ס^װ ,טײצ רעד ןופ טעטיל^מורב ןוא טײקיורג רעד
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 ענײלק יד ןשיװצ טאטש ןיא ןפיולמורא ץוח גן .טלגנירצגמורא
 טעמפ רע זיא ,סעיצןןטיציל ףיוא רעדא רעלדנעה־ןראװקיטגןן
 טאהעג טשינ טאה רע .עידוטס ןײז ןופ ןעגנאגעגסיורא טשינ
 ןעמאזנײמעג םעד ץוח א ,עילימאפ ןײז ןיא סערעטניא ןײק
 ׳נא־ןקעטאפיה יד - ןסעגעג עלא ןפאה ײז ןכלעװ ןופ ,פאט
 טאהעג ךאנ רע מאה סקאמ רעדורפ ןרעטלע םוצ .טלאטש
 ־קאד םעד ,רעבא רעדורפ ןטײװצ םעך ,תוכײש זיא׳ם־עכלעװ
 טליפעגסיורא טאה רע .טסאהעג רע טאה ,רעמײהנעדאפ ראט
 עטפײטשראפ סאד טקניטסניא ןשירעלטםניק ןײז טימ םיא ןיא
 -אטשפא רעשידײ רעד ײפ טאה םאװ ,םוטרעקנױ עטכאמעגכאנ
 םאד טאה רע .שיטסירוטאקיראק ןקריװ טזומעג ןכירנײה ןופ גנומ
 ,עשלאם סאד ןיוש יאדװא ךאד זיא ,טאהעג טנײפ םוטרעקנױ עטכע

 ,עילימאפ ןײז ןופ טאהעג-פיל טאה רע ןכלעװ ,ןגיצנײא םעד
 ,םנגירעפיא ,ןכלעװ ,ןוז ׳םקאמ ,סנאה קינעמילפ ןײז ןעװעג זיא

 לגנײ םעד ךיוא .טכאמעג״עילאק ןפאה החפשמ רעד ןיא עלא
 רעד ןיא ןעמאזגײא םענעםיוטשראפ םעד וצ ןגיוצעג טאה
 ןיא ןכוזאפ טפא רעײז ףלאדא לקנא םעד טגעלפ רע .החפשמ
 ןדנוצעגנא קיגעמילפ ןײז ןיא טאה לקגא רעד .עידוטס ןײז
 ■ומ יד ןיא טריפעג טפא םיא טאה רע .ײרעלאמ וצ עביל א
 •םאלעװ א ראפ ,דנארבמער א ראפ ךיז טלעטשעגפא ,םמואעז
 ׳עג ןבאה סאװ ,סנאזעם עײנ יד וצ רעדא ןאיציט א ,םעק
 טקעטשעגנא םיא ןוא יעלאפ סצנירפניורק םעד ןיא ןעגנאה
 .קרעװרעטםײמ יד ראפ םזאיזוטנע ןײז ךרוד גנורעטםײגאפ טימ

 ןיא ןסעזעג רעלמאז־טםגוק רעד רעפא זיא לײטנטסרעמ
 •אװעג ךיז טאה ןוא ןײלא עילעטא רעטלאק רעמאזנײא ןײז
 טרעכײראב ,טפאשדנאל א ןופ ןקעלפ עגינוז יד ןיא טמיר
 טקוקעגפארא טאה םאװ ,טײקנײש רעד טימ ןפעל םירא ןײז
 רעדליפ עטלמאזעג ענײז ןופ רע טאה טראד .טנעװ ענײז ןופ
 יד .ןפעל ןגיגיזמוא םעד ראם טומ ןוא גנושירפרעד טפעשעג
 טאה גיוא עכעלשטנעמ סאד סאװ ,מײקנײש עשילמיה עפיט
 א טימ טרעטםײגאפ םיא טאה ,רוטאנ רעד ןופ טפעשעגםיורא
 •יולגמוא רעד ןיא טגיטיונענ ךיז טאה רע ןכלעװ ןיא ,ןפיולג
 רעכלעװ טימ ,גנוקיצטנא עכעלטעג עטסכעה יד .טײצ רעגיב
 ןעגנאהעג ןענעז סאװ ,קרעװ יד ןפאשעג ןפאה רעלטסניק יד



 315 טנודג■)^ פײ3

 רעזנןיגילער טימ טקעטשעגנא ךיוא פיא ןבאה ,טנעװ ענײז ףיוא
 ׳ןפאשעג טשינ ן^ק קרעװ־טםנוק ןײק רעכלעװ ןא ,תולעפתה
 רעד ראפ גנוקיצטנןן ןײז ןעװעג רעבא זיא קרעװ ןײז .ןרעװ
 .ללפתמ רע טאה טעטיזעיגילער רעשירעלטסניק טימ ןוא .טםנוק

 רע סאװ ,טײקכעלטעג רעד ןופ גנוקעלפטנא רעד ראפ ןעװעג
 ...טײקנײש רעד ןיא ןעזעג טאה

 ןײז ןיא ןציז ףלאדא לקנא םעד ןפארטעגנא טןזח םנאה
 ״טנא עיינ ןײז ןרידוטש םייפ עילעטא רעטלאק רעד ןיא לטנאמ
 •ראפמוא ןא ןופ ןענאטשאפ זיא גנוקעדטנא עײנ יד :גנוקעד

 וציןפירשעגוצ סע טאה ףלאדא לקנא רעד סאװ ,דליב טגידנע
 ןיא הנותח רעשידײ״ רעד ןופ עיצאיראװ א ,אורקאלעד
 רעלמאז״טסנוק םענעגיוצעגסיוא ןכיוה םעד םורא .״אקאראמ
 ״יב״גאט םאורקאלעד ,ןגאלאטאק ,רעטעלב טגײלעגמורא ןגיל
 רעטםײמ רעד יצ ,ךאנ׳טקוק ,טרידוטש רע עכלעװ ןיא ,רעכ
 •ײװצ אזא טאה רע זא ,רעכיב״גאט ענײז ןיא טשינ טנאמרעד

 .שינ רע .טלאמעג ״הנותח רעשידײ״ רעד ןופ עיצאיראװ עט

 רעשטײד רעטכע רעד טימ ןגאלאטאק ענעדישראפ יד ןיא טרעט
 .יציל א ףיוא זיא׳םע״ןעװ טשינ טאה ןעמ יצ ,טײקכעלטקניפ

 ןופ טנװײל ףיוא אורקאלעד ןופ דליב אזא טפיוקראפ עיצאט
 .טײרפ-ןוא״גנעל רעד ןוא רעד

 טאה רעלמאז־טסנוק רעד סאװ ,קורדנײא רעטשרע רעד
 ןופ רעינאמ יד זיא םע זא ,ןעװעג זיא ,לדליב ןופ טאהעג
 יד ,רעטסײמ ןופ גנואװש רעגיטומ רעד .לזנעפ סאורקאלעד
 יד ,ןבראפ יד ןופ טײקכײר יד ,גנונכײצ רעד ןופ טײקנײר
 ״נעמוקאד יד ...ןפורנא סע טגעלפ רע יוו ,״קיזומ עשינאיציט״
 .עטניא״רעמ םיא טאה לעמעג םעד ןופ גנוגיטעטשאפ עשיראט

 םיא טאה עיציאוטניא ןײז זא ,רעכיז ןײז וצ ידפ ,טריםער
 ןטשרע״םײפ ןטלאהעג גידנעטש ךיז טאה רע .טראנעגפא טשינ
 רע .דליב א ןקוקנא םײב ןעמוקאב טאה רע םאװ ,קורדנייא
 ,רעכיב-גאט יד ןיא טרידוטש גירעפײא רעײז םעד בילוצ טאה

 ״נעמוקאד ןענאק וצ ידפ ,אורקאלעד רעביא ןטעברא יד ןיא
 טאה רע .גנוקעדטנא ןײז ןופ טײקטכע יד ןזײװכאנ שיראט
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 ׳דנע .ריט רעד ןיא ןעגנילק םאד טרעהעג טשינ םעד בילוצ
 ןײז ןיא ךיז טלעטשעגפיוא ״טפאכעגםיוא ךיז רע טאה ךעל

 .טלאטשעג רעטרעגאמעגםיוא רעשירעמײהנעדאב רעצנאג

 — ״וצ םעד וצ ראנ ךיד קוק ?םע טםיב וד ״םנזןה -

 ןופ םאלפ םעד עז - ,גנוקעדטנא עײנ יד םיא רע טזײװאב
 רעיולב רעד ןופ טײקכײר יד ״טיור עמיראװ סאד ,ןבראפ יד

 !אורקאלעד רעטכע .טײקפיט
 .רעדליב ןײק וצ ןעװעג טציא טשינ זיא טימעג סנסנאה

 - ,ןגעלראפ לסיבא סנאה טגאז - ,לקנא ,לחומ ײז -

 ןענעז רימ .פערט יד ףיוא טראװ יז ,עט^ל טימ אד ןיב ךיא
 !ןפלעה זנוא טםלאז וד ,ריד וצ ןעמוקעג

 ?עטאל זיא רעװ ?עטאל ?ןפלעה -

 ריד באה ךיא רעכלעװ ןופ ,עטאל יד ךאד זיא םאד -
 ...טלײצרעד

 ךיא-,לקנ15 רעד רעביא לןןמאכאנ טגערפ - ?עטאל -
 !עטאל ןײק טשינ ךימ ןןזמרעד

 וצ ןעמוקעג ןענעז רימ .ןעז יז טסזומ וד ,לקנא ,ךא -
 ?ןריפפיורא יז ךיא לאז .ןפלעה זנוא טסזומ וד .ריד

 יז וטסןןה סאװראפ !ןריפפיורא יז וטסלאז םיװעג -
 ?פערט יד ףיוא טזאלעגרעביא

 טאהעג סערעטניא ראנ טאה רעמײהנעדאב ףלאדא שטאכ
 טנװײל ףיוא ןלזןמענפיוא ןענעז ײז ןעװ ,קרעװרעטסײמ ראפ
 א ךןןד טאה ,גנולמאז א ןיא ןעמעננײרא ײז ןאק ןעמ ןוא
 עגיטכיל יד ןופ ןוטעגיםארטש א םיא ףיוא טײקמיראװ ענדאמ

 :טלכײמשעגנגעגטנא םיא ןבאה ם§װ ,ןגיוא

 !עטאל ןיב ךיא -

 וטםאה ס^װראפ !זיא עטאל רעװ ,ךיא םײװ טציא ,ונ -
 ידב ,גיוא ןופ שטנעמ א ןיב ךיא ?ןזיװעג טשינ דלאב רימ יז
 טגארט סןןװ ,דליב ס$ד ןעז ךיא זומ ,ןעמאנ א ןעקנעדעג וצ
 טמוק .טשיגראג רימ ראפ זיא גנאלק רעזיולב רעד .ןעמאג םעד
 ,סיורא ןאיציט א ןופ יװ ?עטןזל םאד זיא ,אזלא !ןײרא ראנ

 יד .טנאה רעד ןיא ןטכורפ טימ עזאװ יד ראנ ריא טלעפ םע
 רעלמאז רעד ךיז טײרפ - ..!ןיוש יז טאה ןקאל ענעדלאג
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 גנןלמאז ןײז ןיא טשינ סע ןאק רע שטאכ ,קרעװ׳רעמםײמ ןופ
 .ןעמעגנײר^

 ןעמוקעג ןענעז רימ .ןפלעה זנוא טסזומ וד ,לקנא ,רעה -
 !הצע ןא ךאנ ריד וצ

 ךיז סע טלדנאה םאװ ןיא ,ונ -
 .טםנרע סנאה טגאז - !ןנאה״הנותח ןזומ רימ ■־

 .ךיז טקערשרעד רוחכ רעטלא רעד
 טקוק - ? ןבאה-הנותח טזומ ריא זטגאזעג וטםאה סאװ -
 ןעיורטוצמוא טימ ןוא לסיבא טניוטשרעד רעלמאז רעטלא רעד

 .לדײמ ןפיוא

 ןטימ לקאש א טימ עטאל סאד טגיטעטשאב - !אי -
 םײנז יוזא טײטש יז יװ ,ןפיל עריא טימ םורב א ןוא פאק

 .טלעק ןופ טנעה יד ךיז טמירןןװ ןוא ןװיוא םענײלק

 ךײא טימ ןעד זיא םאװ ?טזומ ריא ,טסײה יװ -
 ? ןעעע*ג

 ׳ראפ - ,ןכןןה־הנותח ןליװ רימ ,טושפ ץנאג ןײמ ךיא -
 סעפע ןוט ןליװ רימ .ךיא ןוא עטאל - .םנןןה ךיז טכיר
 -נוא ןגעג ןענעז ײז ןעד ,ןדנוכראפ זנוא לאז סאװ ,סעכלעזא

 !ן־חישרעדנןןנופ זנוא ליװ ןעמ ,ןפערטנעמןןזוצ רעז

 ?םאװראפ ?רעװ -

 עני׳מ ,ןרעטלע עריא ו סאװראפ טשינ ןםײװ רימ -
 .זנוא ןגעג ײז ןענעז עלא ,ןרעטלע

 ?ךאזרוא יד זיא םאװ ?םאװראפ רעבא -
 ריא .עיגילער ןופ ,םאטשפא ןופ עגארפ א זיא סע -
 ׳עג טשינ ךימ ט§ה ,רעקיטס ןאפ רעה רעטלא רעד ,רעטאפ

 ןןעגנאפמע טלן<װ

 עדײב טנעז ריא ?ןא ןרעטלע ךײא ןעײג םאװ רעפא -
 ךאד ףרןןדאפ סןזד ,ןרעדנא םוצ רענײא טרעהעג ריא ,גנױ

 !ןענעגונגןןפ ךײא
 וצ ןענעז רימ סאװ ןגעװ ,סע זיא סאד ,לקנא ,ךא -
 .טשינ ןעמענײק ןבאה רימ ,לקנא ״זנוא ףלעה .ןעמוקעג ריד
 טימ טלגנירעגמורא ןענעז רימ ,םאװראפ טשינ ןםײװ רימ
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 .םטבעלש ײז רימ ןבאה םאװ ?זנזא יצ ײז ןפאה סאװ .טנײפ
 .ןרערט טימ טעמפ טגאזעג םנאה טאה - ?ןוטעג

 ?וטםנײמ םאװ -

 ןופ רוד ןצגאג םעד ,ךיד ךײא זעלא ךײא ןײמ ךיא -
 יד טאה ריא זא ״גידלוש רימ ןענעז סאװ .המחלמ רעד ראפ
 זא ,ריא טליװ םזזװרזןפ ? ןדנוצעגרעטנוא רעײם א טימ טלעװ
 ערנײיא ןא זנוא״ ןעײג םאװ ?ראפרעד ןלאצאב ןלאז רימ

 טשינ ןופרעד ןליװ רימ ?תושורי עטכולפראפ ערעײא ?תקולחמ
 ןןײלא זנוא ןופ ״ײנםפיוא ןבײהנא ןליװ רימ ,ןםיװ

 ןופ ןרערט ןענאטשעג ןענעז ןגיוא סנאמנעגנױ םעד ןיא
 .טכאמעג־רעװש ץראה ןײז ןבאה עבלעװ ,רעצ ןוא גנורעטיבראפ

 ןעד וטםיב םאװראפ ?ןעשעג ןעד זיא םאװ רעבא -
 .טגיאורמואאב לקנ^ רעד טגערפ — וטגערעגפיוא יוזא

 עטאל טגזןז - ,טםנרע־וצ םע טמענ םנןןה רעד ,ך* -
 •עד טשינ רימ ךאמ ךיא - .םעצײלפ יד ןופ לקאש 8 טימ

 רעד רעפ ןופ רוד רעטלא רעד ,רעדניק עלא ןענעז ײז .םיור
 •ראװ ײז טאה סאד .עגושמ לסיב* ךיוא ןענעז ײז ״המחלמ

 •נואװ ןײק זיא םע .טכאמעג׳טקירראפ יוזא גירק רעד ךעלנײש

 ידפ ,ןוטעגפא ץלא ןבאה ײז םאװ ,טײקגינײלק א :טשינ רעד
 אד ײז ןלאז יוזא יװ ,ןטכאלשוצםיוא ןרעדנא םעד רענייא
 ׳עד טשינראג רימ ך^מ ךיא ?ןרעװ-עגושמ לםיבא טשינ

 ...!םיור

 ךיז טײרפ - ,ראנ ןײק טשינראג ךאד זיא יז ,א -
 •עז םע .טכער ךאד טאה יז - ,ריא טימ רוחב רעטלא רעד

 ריא טזאל םאװראפ ,ןבעל ןיא ןכאז ענײש ליפ יוזא ןןד ןענ
 טאהעג טאה םאװ ,עביל רעײא ,םנגױ רעײא ןרעטיברןןפ ךיז
 זיא ם$װ ,טםעפ א ןופ ןרעװ וצ טמםראפ קילגמוא ס^ד
 •רעד ןםיורדניא טײטש ריא .רעטלא-טײצ רעײז ןעגנאגעגכרודא
 ״טפאשטנײפ רעד ןופ ,טײקםואימ רעד ןופ טפיולטנא ,ןופ
 ןײש יור ,טעז !טסנוק רעד וצ ,טײקנײש רעד וצ קעװא־טפיול
 !טר^װעבפיוא ךײא ראפ זיא סע דײרפ לפיװ !זיא טלעװ יד

 יד ,ןרעהעג טלעװ עצנאג יד ךײא טעװ טםנוק רעד ךרוד
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 .ײלק םעד טעז .ןײז־ביל ןוא ■טנעאנ ךײא טעװ טלעװ עצנאג
 יד רעביא־טיג םאװ ,סנירג עלעקיטש סאד !אראםיט םענ

 ׳יא ןקלאװ ןסײה״םעד ,טפאשדנאל ןשיזיוצנצרפ ןופ טײקשירפ
 טליפ ריא .ןװ טימ םיא טםיגאב סאװ ,למיה ןטיירב ןרעב

 ,לזײה עשירעיופ םאד ,קעלפ םעניורב םעד טעז .ץיה יד שממ

 ־יפ יד !ךיז םורא״סע טײרפשראפ החונמ ןוא תומילש לפיװ
 דלעפ ריא רעביא ךיז טגיוב יז יװ ,עטרעיופ רעד ןופ רוג
 ״סיוא טגיל גנונעכײצ רעד ןופ גיובםיוא ןיא ...סעילפאטראק
 רעײא .ןשטנעמ ןום ןבעל עגידתועינצ עצנאג סאד ןםאגעג
 ״ייא ,דגאל לקיטש םעד רעביא תוכרב טימ לופ טרעװ ץראח
 .ןירעד טניואװ םאװ ,שטנעמ םעד רעביא ,לזײה םעד רעב

 רעמ טשינ זיא םע ,ךײא ןופ לײט א זיא טפאשדנאל יד טא
 רעייא ןופ לײטדנאטשאב א זיא םע ,ךעלרעםיוא ,דמערפ
 ־אב ץראה רעײא טײקנײש ןופ טאג רעד טאה סאד .המשג
 טאג רעד .טלעװ רעײנ א טימ ךײא טרעכײראב ןיא ןעגנואװצ
 ליפעג םאד ■זיא הנומא ןײז ,טניד םיא וצ - טםנוק רעד ןופ
 מזײירעד ריא טנעז ,הנומא יד טאה ריא ןעװ .טײקנײש ראפ

 .ערעײא זיא טלעװ עצנאג יד ןוא טגילעזטײלעג ןוא

 רעלײמ ענעפא טימ ןענאטשעג ןענצז עטאל ןוא סנאה
 םעד ןופ רעטרעװ עשיטםאיזוטנצ יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא
 ־עג־טבעלאב זיא םינפ ןײז ץופ טיוה עגירעבאלש יד .לקנא
 לקנא םעד טאה סאװ ,טײקגילעזטײל 6 טימ ןסאגאב ,ןראװ

 ^ .טכאמעג־רעגנײ

 ןא טאהעג טאה המחלמ רעד ראפ ןופ רוד רעד ךיוא ■־
 רשפא רעמ ךאנ ,טײקנײש ןוא טםנוק ראפ ליפעג טלקיװטנא
 וצ ןטלאהעגפא טשינ םיא סע טאה ךאד ,רוד רעזנוא יװ
 סאװןגעװ סנאה ךיז טסעגראפ - !ערעדנא־םאד־םנײא ןטכעש

 ׳ם^יד א ןיא לקנא ןטימ ןײרא ךיז טזאי ןוא ןעמוקעג זיא רע

 יד יװ ,םוסקול םלא טײקנײש ראפ ליפעג א טשינ —
 ןכאמ-רענעש ןוא ןזײלרעד זנוא ןאק ,טאהעג סע ןבאה עטלא
 טםנוק יד .ןעגנולײװראפ ערעזנוא ןרעכײראב ראנ ןאק סאד

 ^ .שטנעמ ןראפ עיגילער א ןרעװ זומ
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 ךעלסילש רעפא .ןײש ןוא טוג ןןעװעג ץלא זיא סאד ,§י
 עטאל ענײלק יד .ןעמזקעג שרעדנא סעפע ןגעװ ךאד ײז ןענעז
 ןעמעװשקעװא טזאלעג טשינ ךיז טאה עכלעװ ,ןעװעג סע זיא
 ,תילכה םעד ןסיװ טלאװעג טאה יז .רעטרעװ ל־ןעמ םעד ןזפ

 רענײק ןוא ןדנובראפ ןײז ןלאז ײז זא .ןוט וצ ןבאה ײז םאװ

 .ןדײשעא ןעגאק טשינ ײז לאז
 ןפור וצ ךײא ךיוא רימ טפיולרעד ,רעמײהנעדאב רעה —
 געמ םנאה ןעװ ,ענד^מ יוזא םיוא רימ טמוק םע זלקנא
 — ..^יטביזרעפײא לסיפא ןיב ךיא .טשינ ךיא ןוא ןוט םע

 .יז טגאז
 ןטלא םעד סימ ,טריםאפ טשינ ךאנ םיא טימ טאה סאד
 ליפ טימ ןוט וצ טאהעג ןבעל ןײז ןיא ןיוש טאה רע .רוספ
 •טסניק םעד ץוחא לאז קרעװרעטםײמ א רעבא ,קרעוחעטםײמ

 ןעמיראװנא םיא ךיוא ,ןופרעד ט§ה רע םאװ ,םונעג ןשירעל
 •אנ רעראילימאפ א טימ ,ןגאז-וצ-יוזא ,רעכעלנעזרעפ א טימ

 .ןפארטעג טשיג ךאנ רעלמאז םעד טאה םאד ,עט
 ,ךײא טימ טײװ יוזא ןיוש טלאה םע ןעװ ,סיװעג ",ונ —

 ןאד - ,רעלמאז רעד טכאל - ,ןבאה*הנותח ט ז ו מ ריא זןן
 .לקנא ןפור וצ ךימ ןרעװראפ טשינ ךײא ךאד ךיא ןאק

 .עטאל טגערפ - ?סאד ןעמ טוט יוזא יװ רעפא ,אי —

 ?סאװ —
 רעמ ןענאק טשינ זנוא לאז ןעמ זא ,סאד ןײמ ךיא —

 ? ןדײשרעדנאנופ
 ןעמ .ךאפנײא ץנאג - ?ןבאה־הנותח סאד טנײמ ריא * —
 יז זיא טלא יוו .הפוח א טמענ ןעמ ,טארטםיגאמ ״ ןיא טײג

 ?ןעד
 טרעװ יז .טרעלקעג טשינ ײז ןבאה םעד ןגעװ ,ןײנ

 .ןצכא טשדע
 •טסיגאמ םײב הפוח א טימ םע טעװ ןצכא טימ —
 ןיא רעדא טאר ךריק גיצנאװצנואנײא זיב .ןײג טשינ ןגןמ
 ןבאה יז טגאז - ,ןרעטלע יד ןופ שינעביולרעד יד רעד

 יד
 •לקנא

 ײז ןענעז עדײג .טרעטעמשעצ ןוא ןראװעג-ךײלב
 .ןריולראפ טקוקעגנא ךיז ןבאה
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 טזאל ןןײז ו* ואװ ן^נ ך$ד יז ט^זז גרפיולד^ט —
 ,הצע ןא ןעניפעג ןעפ טעװ רשפא ,ןגײל־מזביא ךאז יד ךיז

 רעד ס§ה - ...ןבעג ןפראדןןב עבלעז* ךײא טעװ ןעמ ןעװ
 .טסײרטעג ײז רומב רעטל^



 21 ׳?םי^^ק

 ^ײהקנארק עשידײ יד

 ןמיוהעגנא רעדיװ ךיז ןבאה אגח רעכעלטסירק רעד ךאנ
 רעד ײב .טעטיזרעװינוא רעגילרעב רעד ףיוא ןעגנוזעלראפ יד
 ׳^רפ רעטמיראב א םאװ ,עיצקעל רעשיראטםיה׳טםנוק רעטשרע
 רעשיטפיגע רעד ןופ סולפגײא םעד רעביא ןבעגעג טאה ראסעפ
 א לאז ןיא ןםירעגגײרא ךיז טאה ,רעשיכירג רעד ףיוא טסנוק
 ענעמוג ,סנקעטש עבארג טימ ןטנעדוטס עשירא ערטםאילאכ
 טגאיראפ ,טנאה רעד ןיא םירישכמ-ילפ ערעדנא ןוא םעקסאפ
 נײרשעג א טימ ןוא ,ערדעטאק רעד ןופ ראםעפארפ םעד
 ןטנעדוטם עשידײ יד ןביוהעגנא ײז ןבאה ״\ טנאװ רעד וצ ןעדוי״
 ןיוש םאד ןבאה ײז יװ ,לקניװ רעדנוזאב א ןיא ןפוטשוצנײרא
 א ,ײרעגעלשעג א ןביוהעגנא ךיז טאה םע .ןוטעג טפא יוזא
 ןופ פעק ענעםפיג .גנורעדורעצ ענײמעגלא ןא .ײרעפיולעג
 ,סאלאפא ,ןסארע עשיכירג ,סעלעטאטםירא ,ןאטאלפ ,םעטארקאם
 רעביא טרעגלאװעג םנבראש ןיא ךיז ןבאה ןטידארפא ,ןסונעװ
 פעק עצראװש ןטכאלפעג ךיז ןבאה ײז ןשיװצ .עגאלדאפ רעד
 .רעדײלק ענעסירעצ ,רעמינפ עגיטולב ,פעק עדנאלב ןוא
 ךיז טאה ןעײרשעג עגידמעראיל טימ ,•םעקםאפ ענעמוג ,סנקעטש
 ןבאה ײז .לאז ןופ ןגארטעגפא םלוע ןופ לייט רעטםערג רעד
 ׳עגמוא ,קנעב ענעכארבעצ ןופ ןברוח א ךיז ךאנ ןזאלעגרעביא

 ןופ סעיפאק ןוא ןעגנונכײצ ענעסירעגפא ,סרעדנעטש ענעפראװ
 •טימ םאד ןבאה ײז סאװ ,פארא׳טנאװ רעד ןופ טסנוק רעקיטנא
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 רעדעי יװ ,טאה םנאה .למיט ןופ עירופ רעד ןיא טפעלשעג
 יד טימ עכאטאמום א טכאמעג ךיז טאה םע ןעװ ,לאמרעדנא

 ׳נעמ^זוצ ןדעי ןדײמסױא ,ןגארטפא ךיז טלאװעג ,ןטנעדוטס
 רע .ןטייקכעלמענעגנאמוא וצ ןעגנערכ םיא ןאק סןןװ ,סיוטש
 ׳עגראפ םעד וצ גנואיצאצ עצלעזיד מאהעג לאמםאד ךיוא טאה
 זװכײש ןײק טשינ ,תמא ,טאה םאד זא ,דימת יװ ,םענעלאפ
 יעלשטנעמ רעד ראפ גנוגידײלאב א עקאט זיא סע ,םיא טימ
 םע ראנ ,ןפמעק טימרעד טפראדאב טלאװ ןעמ .עדרױו רעכ
 •־לעװ ]געג ,״טפארק רעשיכיטס״ רעד בילוצ ןפלעה משינ ןאק

 טרעהרעד רע טאה ל§מאםימ .ןפמעק טשינ ךיז טזאל סע רעכ
 ןוא טקוקעגמוא ךיז טאה רע .ךיז רעטניה טלאװעג ןשינ^ א
 עטכעלש טימ ןעגנארד עשיטנעדוטס עכיוה ראפ א יװ ,ןעזעג

 .לקנױו א ץא לדײמ א טפאכעגנײרא ןבאה רעמינפ עטרעמכאיעצ

 ,םױפ א רעביא ןפראװעצ םעלדוק עצ־־אװש ןעזעג ראנ ט^ד רע

 עםײװ ראפ א ןוא דרע רעד ףיוא ןעילפ ןעגנונכײצ ןוא רעכיב
 ...ןצישאב וצ ךיז ןכוז טנעה עשלדײמ

 יז טזאל ?עגושמ טנעז ריא ,ריא טוט םאװ ,שטנעמ —
 יד םױא ןעײרפאב ןברק םעד ליװ ןוא וצ סנאה זיא — ופ^

 .םיחצור יד ןופ טנעה
 ןא םיא טקוק — זדיי א ,סאװ !לײװ א ראנ טראװ —
 םינפ ןיא דשח ןגידנעלפײװצ א טימ ןטנעדוטס יד ןופ רענײא

 .ןײרא
 א ןײז וצ םיואכרוד ,סיוא ךיז טעז ,ףראדאב ןעמ —
 .סנאה טגאז — !טײקכעלשטנעמ לסיבא ןגאמראפ וצ ידכ ,דײ

 ןענאק עכלעװ ,ןטנעדוטס יד רעביא״ןגערפ — ?עדױ —
 ײז ךעלטנגײא ןעמעװ טימ ,רעכיז ףיוא ןלעטשטםעם טשינ

 .ןוט וצ ןבאה
 ׳דײ ןײק ןײז טשינ ףראדאב ןעמ ,לאמאכאנ גאז ךיא —

 טםירק א לאמא ךיוא טזאל .ןײז וצ ךעלטםירק לסיבא ידפ
 ...!ןײז׳ךעלטםירק

 רימ !טדאװטנא עדנכײװםיוא עשידײ א זיא םאד —
 זעדױ :ןגערפ

 וײז ןופ רענײא ךיא ןיב לאפ םעד ןיא —
 !עדױ ,טסײה סאד —
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 !אי -

 ןובשח א ןײלא ךיז טאהעג־־טײצ ךאנ טאה םנ8וד רצדײא
 טציא טשרע ט§.ד רע םאװ ,שיגטנעקאב רעד רעביא ןבעגוצפא
 עגײז ןשיװצ ירב ןגידרעײפ א טליפרעד רע טאה ,טכאמעג
 ■׳אב םוצ ןעמוקעג רע זיא דלאב .ןקעטש םענעמזג ןזפ ןגיוא
 עגײז ףיוא םעכ ןטמאלפעגפיוא ןא טימ ךיז ןפראװעג ,ןײזטסואװ
 ׳םיוא טוג ,טקדאטשעג םיא רעביא דלאב ךיז ןבאה ײז .רענגעג
 עשיחצור יד :טריפעגסיוא רע טאה עגינײז םאד דעבא ,ןגאלשעג
 ־טגא זיא יז ,טזאלעג טנעה יד ןופ לדײמ סאד ןבאה ןטנעדוטם

 ןוא ןגיל דרע רעד ףיוא ןענופעג רעבא ךיז טאה סנאה .ןםאל
 טריראב טאה רע ואװ ,םוטעמוא ןופ ,ןגיוא ,זאנ ,םינפ ןײז ןופ

 .טולב ןענורעג זיא ,טנאה ןײז טימ

 ןעװעג ןענעז ןדעטלע ענײז זא ,ןגאז טשינ ןגןק ןעמ
 יעײז סאװ ,ןגיוא עטקאהעגרעטנוא ײװצ יד טימ ןדירפוצ רעײז
 טײקכעלרעטיר ןײז ןזײװסיורא ראפ טכארבעגמײהא טאה ןוז
 •ןעגנױ עיור ןופ טגעה יד ןופ לדײמ שידײ א ןעװעטארוצפא

 יד ןבאה סאװ ,ןײטשראפ טנאקעג טשיג ןפוא-ןיאב ןבאה ײז
 יצ םירבח עשידײ יד ןגעג טעטיזרעװינוא רעד ףיוא ןעורמוא
 יד ,גירעיורט רעײז םע זיא םיװעג .םנאה ןוז רעײז טימ ןוט
 יצ טשינ ךיוא רעב§ זיא טנגױ רעגיטנײה רעד ,״גנוטײרשסיוא״
 •ראפ זןםנאה טימ סאד טאה תוכײש א ראפ םאװ רעבא .טוג

 רע ואװ ,טראד רוביג א ראפ ןזײװםיורא ךיז רע זומ פאװ
 ?ןטימעגםיוא טשינ סע רע טאה םאװראפ ?ןא טשינ רעהעג

 ,טנאטאב טאה ןוז רעײז סאװ ,ןעװעג זיא עטסגרע םאד

 •אב רע טאה ןגיוא עטקאהעגרעטנוא יד זא ,ןכארטשעגרעטנוא

 — רעמ ךאנ .םוטנדײ םוצ טײקגירעהעגוצ ןײז ראפ ןעמוק
 רע טאה ,ןגאלשעג ךיז רע טאה לדײמ ןדמערפ םעד ראפ טשינ
 ,הלװע רענעגײא ןײז ראפ ,ןײלא ךיז ראפ ראנ ,טרעכיזראפ

 .ןעמונעגנא ךיז רע טאה ,ןעגנאגאב םיא ןגעג זיא ןעמ םאװ

 — ?ריד טימ ןוט וצ סאד טאה סאװ ,ןליװ סעטאג םוא —

 .טגערפעג רעטאפ רעד טאה

 ןראװעג־םאלב-ןוא׳יולב זיא ,״םגיטראמ״ יד ,רעטומ יד ןוא
 .ךיז ןיא טקירדעג טאה יז סאװ ,םעפ ןעמוטש ראפ
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 טעז .רימ טימ ןוט זצ אי טאה סע זא ,ך^ד טעז ריא —
 !דײ םעד רימ ןיא ןקעמשרעד ײז זא ,סיוא ךיז

 ןאמרעגנױ רעד סאװ ,סאד ןעװעג זיא רעגרע ךאנ רעפא
 ןטימעגםיוא טאה רע .ןרידוטש וצ טסול עדעי ןריולראפ ט§ה

 .םעיצקעל יד
 רע טאה — יגנודליפ עשימעדאקא טנײה זיא סאװ —
 סאװ !ןײפ א רעפיא טניה ןום זיוה-עקטאי א — .טהנעטעג
 דעשימעדאקא ןא ןיא ךיז ןדליפוצםיוא םע טאה ןיז א ראפ
 קדאמ-ץנערוקנאק א ןיא טלדנאװראפ טרעװ עכלעװ ,טלאטשנא
 ,םזילאעדיא ןדעי ןופ ןשאלעגםיוא ,גנולעטש ןוא ערעיראק ראפ

 טשינ זיא םאד .טײקגיטםײג רערעכעה רעדעי ןופ טפיוראפ
 •מאזנא ןײק טשינ ,ןטרעװ עלערוטלוק ןײק טשיג ,גנודליפ ןײק
 רעד ןיא ןײא טנײה ךיז ןעמ טפאש שינעטנעק ןוא ןםיװ ןופ גנול
 א ,םזיאגע ,ןטפאשנדײל עםואימ ראנ ,מלאטשנא דעשימעדאקא
 סיוא ךיז טפײלש ןעמ ,ליפעג ןרענײפ ןדעי ןופ גנופמעטראפ
 םע .ףמאק ןגידנגראמ ראפ טעטיזרעוױנוא רעד ןיא לגענ יד
 -עגםיוא טרעװ עכלעװ ,ץנערוקנאק עשירעמערק ענײמעג א זיא

 ןוא רענעש ליפ ךאד זיא סע .געלשעג ןוא ןטםיופ טימ טפמעק
 .עיםעפארפ עכאפנײ.א ןא םיוא ךיז ןרעל ךיא ןעװ ,רעסעב

 •עג א ןיא ךיז ןפילשוצנא טכער םאד םעד ךרוד םוקאפ ךיא
 רעגערט ןגידתופהושפ א ראפ ךימ טכאמ עכלעװ ,טפאשקרעװ
 רעכעה יװ .לאע זייא ןכעלרעדירפ א ןוא ןכעלשטנעמ א ןופ
 רעכלעװ ,גאט ןגיטנײה ןיא ןײאראפ־טפאשקרעװעג א טײטש
 ראפ ןסערעטניא עגיטםײג ןוא עשימאנאקע ערעסעפ ראפ טפמעק
 -עג רעשיטסזאגע ,רעמאזנײא רעד דעדײא —■ םאלק ןצנאג א

 עשיםעדאקא יד ראפ ךיז טימ טלעטש םע םאװ ,רעגאפ־סניװ
 .טגערפעג רע טאה — ...?גנודליפ

 ךאנ רשפא ,םזילאיצאס טימ טקעמשעג ןיוש טאה םאד
 טגארט סנאה ןעקנאדעג אראפ םאװ טימ ,טםײװ רעװ .פרעגרע
 ןוטפא טשינ לאז רע ,ראפעג א וליפא אד זיא סע זםורא ךיז
 לאמאטימ .טײקגירעהעגוצ רעזעיגילער ןײז עגונב טײקשיראנ ןײק

 ?םיא וצ סאד טמוק יװ !םוטנדײ םוצ טנעקאב ךיז ראג
 רעדורב ןײז ראפ טיורטראפ טןזה רעמײהנעדאפ סקאמ
 רע .ןוז ןײז טימ טאה רע םאװ ,ןטײקגירעװש יד ךירנײה ר״ד
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 טשיג לאז רע ,ןעקנאדעג עלאקידאר ענײז ראפ ךיז טקערש
 ׳אב ךירנײה ר״ד ״.!ןיהיאװ טסײװ טאג ,ןראפראפ יואװ-ץעגרע
 ׳אר סנסנאה טגיאתמואאפ יוזא טשינ רעבא ןבאה רעמייהנעד
 טשינ ןיטולחל ךיז טאה רע עכלעװ ראפ ,ןעקנאדעג עלאקיד
 .ךיז ןיא דיי םעד ןופ גנוקעדטנא עגנילצולפ ןייז יװ ,ןקארשעג

 זא ,טנײמעג ןבאה רימ ? םיא וצ םע טמוק ןענאװנופ —
 ןופ ןטײקגיבײא עלא ףיוא טנראװאב זיא ,ןטםגיצניװ םוצ ,רע
 ףיוא ךיז ןעיצאב וצ רע טמוק יװ :טײהקנארק רעשידײ רכד
 ןוט וצ טפיוהרעביא רע טאה סאװ ןוא ? םאטשפא ןשידיי ןײז
 ״עג ןגעג טנגױ רעגידנרידוטש רעד ןופ ןעגנוטערטםיורא יד טימ

 :ןא טשינ ךיז טרעהעג רע עבלעװ טימ ,״ןטנעמעלע* עםיװ

 ׳ײהנעדאפ רעד ןופ שרוי רעגיצנײא רעד ,םנאה םיראװ
 טשינ ,רעדניק טאהעג טאה ךירנײה ר״ד טשינ) החפשמ רעשירעמ
 טשינ — ןגאז-וצ׳יוזא - ןעװעג זיא ,(רעדורב רעטײװצ רעד
 רעד ,ןוז רעד ךיוא ראנ ,ןוז םרעמײהנעדאב םקאמ זיולב ראנ
 ,םאד ןוא .םאטשפא ןשירעמייהנעדאב ןצנאג םעד ןופ םוקכאנ

 ןופ'^ גנילשימ א ,טסירק א ןיוש זיא שרוי רעגיצנײא רעד םאװ
 סנסנאה טאה ,עילימאפ רעשירא-ךעלטםירק רעטלא רעטכע ןא
 ןײז ןופ ןגיוא יד ןיא ןביוהעג רעמ ךאנ טרעװ ןוא ןעזנא
 ,ארבס א זיא םע .ךירנײה ר״ד ןופ טפיוהרעפיא ןוא ידחפשמ

 ןײק ןריובעג טלאװעג טשינ טאה רעמײהנעדאב ךירנײה ר״ד זא
 ׳עגנאמוא״ םאד ןדײמוצסיוא ידכ ,בײװ שידײ ןײז טימ רעדניק
 ׳ידײ םאד — ןפורעגנא סע טאה רע יוו — ״םעלבארפ עמענ
 •טײרפאב לאמא ךאד זומ טלעװ יד ןכלעװ ןופ ,םעלבארפ עש

 ...ןרעװ

 ןעמוקעגסיוא זיא ,רעמײהנעדאב ךירנײה ,םיא טקנופ
 ׳ניבראפ׳ןעילימאפ ןוא רעכעלטפעשעג א בילוצ ,ןבאה׳וציהנ-ומח
 ׳לעװ ,סרעמײהנאמ יד ןופ רעטכאט רעשידײ׳טכע ןא טימ ,גנוד

 רעד ןיא תופתוש םעד ןופ עטשרוי עגיצנײא יד ןעװעג זיא עכ
 ׳ײהנעדאב ףלאדור רעטאפ ןײז ...טלאטשנא רעשירעמײהנעדאב
 םיא טאה ,רעטקאראכ ןקראטש א ןםעזאב טאה רעכלעװ ,רעמ
 יװ ,ןײטשראם וצ םיא ןבעג ךרוד ךודיש םעד וצ טײנעג טעמב
 •אב ךירנײה ,עמריפ רעד ראפ זיא ךודיש רעד גיטכיװ׳סנבעל

 ןעװעג-אנקמ םקאמ רעדורב ןײז ליטש רעד ןיא טאה רעמײהנעד
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 םעד נילוצ ךיוא יז שטאכ ,יררפ עכעלטםירק״ןײר ןײז
 זיא ,םוטנדײ םוצ ןײגרעציא טזומעג רעטאפ ןופ ןליװ ןקראטש
 טאה ןעמ ןכלעװ ,סנאה ןוא ,ןירעירא עעטולבףײר א ךאד יז
 א ןפור ןיוש טםײרד ךיז ןאק ,טיוט סנדײז ןכאנ טדמשעגפא
 לקנא ןײז ײנ םעד ךרוד זיא םנאה .רוד ןטײװצ ןופ טםירק
 — בײװ ןדנעעזםיוא־שידײ יוזא ןײז ײב רעמ ךאנ ,ךירנײה
 ןעמ .בוט־ןבא ןא יװ ןראװעג־ןטלאהעג ,עטעירנעה רעד ײב
 טאה ןעמ .םיא טימ ןיז טסוחיעג ,טלגיפשעג םיא טימ ךיז טאה
 ■ראפ טליפעג גנומאטשפא רעקשיאיוג רעטכע םנםנאה ךרוד ךיז
 ךירנײה ר״ד .קאב ןשימײה םעד ןיא טלצראװראפ ,ןדנוב
 טדערעג טשינ לאמנײק קינעמילפ ןײז ןופ טאה רעמײהנעדאב
 א ןגעװ יװ ראנ ,םרעמײהנעדאב יד ןופ םאטשפא ןא ןופ יװ
 ןא סניטראמ רעיוב־ףיש ןטלא םעד ,קינעמילפ ןײמ״ .סניטראמ
 וצ לקנא םוצ ןעמוקעג לגנײ םלא זיא סנאה ןעװ ״זלקינײא
 טשינראג עטעירנעה עטנאט עדנעעזםיוא׳שידײ יד טאה ,טםאג
 טאה יז .ןצעז וצ םיא לאטסעדעיפ א ראפ םאװ ףיוא טםואװעג
 טאה סנאה ...ןעזסיוא ידײ ריא טימ לגנײ ןראפ טרינעשז ךיו
 •םוטםירק ןטסערג םעד טאהעג ןטכאנײװ וצ ןא־טײהדניק ןופ

 יטםירק יד טכוזעגסיוא םיא ראפ טאה עטעירנעה עטנאט .םיוב
 טימ ןומטמ א ןבעגעגםיוא טלמונא טאה יז .תונתמ עטםכעל
 רעגרעבנרינ רעד ןופ עוטאטם רענעײלעצראפ א ראפ טלעג
 ־פא טפואװעג טשינראג טאה לגנײ סאד פאװ ,״םעטאג רעטומ״

 ■י־ ■ז־ן־ ד׳ד־׳ד־

 ,ןרוגיפ ענעסקאװ טימ ״עקפאש״ א ,ןטםאק־רעטאעט א ...ןצאשוצ
 ןײז ןיא טאה רע .ןםוזעי ןופ טרובעג יד ראפ־ןלעטש עכלעװ
 םיוא עטלא ןופ עיצקעלאק עצנאג א טאהעג בוטשירעדניק
 צשידײ יד םאװ ,ךעלםוזעי ןוא םימלצ עטצינשעג ןײב־טנאפלעה
 ־עג בוט-םױ ןכעלטםירק םוצ תונתמ טלא םיא טאה החפשמ
 .טריםערעטניא סאװ־גינײװ לגנײ םעד רעבא ןבאה עכלעװ ,ןעקנאש

 ןופ טײקגירעהעגוצ רעכעלטסירק רעד ךרוד ןבאה ײז םיראװ
 טלצראװראפ־ןוא־טגײװצראפ ךיז ךיוא ןעזעג קינעמילפ רעײז
 םלא גנובעגמוא רעכעלטםירק רעד ןיא ,ןדאב ןשימײה םעד ןיא
 טלעטשעגראפ ךיז טימ ,ןגאז־וצ־יוזא ,טאה םנאה .ןשטנעמטימ
 םעד ףיוא םאטשפא ןשירעמײהנעדאב טעד ןופ טײהרעכייז יד

 ...תורוד עלא ףיוא ןדאב ןשםײד
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 ״צולפ םנאה םשור א ראפ םאװ ,ןלעטשראפ ךיז ןעמ ןאק
 לקנא ןפיוא טכאמעג טאה םאטשפא ןשידײ ןײז וצ םוחי רעגניל
 רעדורב רעד ןעװ ,קירוצ טײצ רעסיװעג א ראפ טשרע .ךירנײה
 טימ טפאשטנאקאפ םנםנאה ןגעװ טיורטראפ םיא ראפ מאה

 *ןדירפוצ רעײז ןופרעד ךירנײה לקנא זיא ,רעקיטס ןאפ ןײלײרפ

 טשינ ךיז לאז רע זא ,טגאזעגנא רעדורב םעד טאה רע .ןעװעג
 ךיז ןוא ןשטנעמ עגנױ יד ןופ גנואיצאב רעד ןיא ןשימנײרא
 רעקיטם ןאפ רעטלא רעד ם^װ ,םיורעד ןכאמ טשינראג ךיוא
 םע זאל״ ,ןזיװעגקירוצ ןפוא ןלאטורב אזא ףיוא ןסנאה טאה
 ןא ןײלא ןיוש ךיז ןלעװ ײז ,ןשטנעמ עגנױ יד ראפ רעביא

 ...״!ןבעג״הצע
 ףיוא ךיז וצ ןסנאה טלעטשאב טאה ךירנײה לקנא רעד
 ״עג א טאהעג ךירנײה לקנא םוצ טאה םנאה .םעומש א
 •נײװעג יװ ,ןאמ ןםיורג םעד ראפ טאה רע .גנואיצאב עטשימ

 ןיא גנולעטש םכירנײה לקנא פעד .טאהעג ץרא־ךרד םיורג ,ךעל
 טפא טרעװ םאװ ,ןעמאנ ןײז ,םור ןײז ,ןפעל ןכעלטנפע םעד
 יד ןופ לקנא םוצ םאה רעד וליפא ,ןעגנוטײצ יד ןיא טנאמרעד
 ןגיטיונ םעד ןאמנגנױ םעד ןיא טאה ,ןעגנוטײצ עוױטאװרעםנאק
 רעד ןופ .טצנאלפעגנײא לקנא ןײז וצ ץלאטש ךיוא ,טקעפסער
 װרעזער ןםיװעג א ןיא ןטלאהעג ךיז םנאה טאה טײז רעטײװצ
 טנעאנ יוזא םיא וצ טנאקעג טשינ טאה רע ,ןאמ ןטמיראב םוצ
 טאה סיװעג .ךיז טײטשראפ ,ףלאדא לקנא פוצ יװ ,ןײז ןפא ןוא
 טאה שטנעמ רעגנױ רעד םאװ ,סנאטםיד יד טקריװעג אד
 א ןעװעג ךיוא רעבא זיא סע .ןעמאנ ןטמיראב םוצ טליפעג
 םעד טאה טקניטסניא רעכעלרעניא ןא .ןעיורטוצמוא ןופ שימוצ
 זיא סאד .רעמײהנעדאפ ראטקאד םעד ראפ טגראװעג לגנײ
 •לעװ טימ ,טײקטסנרע עטכאמעג>עילאק*טשינ ענײר יד ןעװעג

 טאה םע םאװ ,ןבעל מוצ ןגיוצאב ךיז טאה לגנײ סאד רעכ
 .טײקגיטכירפיוא סנאמ ןםיורג םעד ןיא ןעלפײװצ טכאמעג םיא

 ,טעניבאק ןכײר םעד ןיא ןעמוקעגראפ זיא ךערפשעג סאד

 •כאנ ,קינעמילפ ןײז ןעמונעגפיוא טאה רעמײהנעדאב ר״ד ואװ
 רענײק זא ,טגײצרעביא ךיז טאה רעמײהנעדאב ר״ד יװ םעד

 ןעמײהעג א טאהעג ןטלאװ■ ײז יװ ,רעטנוא טשינ ײז טרעה
 .ןריפ וצ ךערפשעג ןשיטיל§פ
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 ןיא ןביוהצגנא לקנא רעד טאה — ? םוטורב ,וד ךיוא —
 טמיוצעגגײא רעירפ ןופ ןיוש טאה םאװ ,ןאט ןשימאפש א

 ,טײהײרפ סנםנאה

 ?לקנא ,ריא טנײמ סאװ —

 ׳עג ?״קנערק רעשידײ״ רעד ףיוא טסדײל וד ךיוא —
 ...!טניושעג ןופרעד טםיב ,םנטםגיצניװ ,וד זא ,טנײמ

 טלאק םנאה טאה — !לקנא ,טשינ ײטשראפ ךיא —
 .טגאזעג

 עיולב יד ףיוא לקגא רעד טזײװ — !סאד ןײמ ךיא —
 ןשימוצנײדא ךיז וטסמוק יװ — .ןגיוא ענײז רעטנוא ןקעלפ
 טשינ ןיוש טםרעהעג וד ?הקולחמ ״רעשיטנאטקעס״ א ןיא

 !ןיהא ןטראד

 ךיד טפוטש ןעמ ואװ ,ןיהא טראד טרעהעג ןעמ —
 1 ןײרא

 שטנעמ א .טײטש ןעמ ואװ ,ןיהא טראד טרעהעג ןעמ —
 עקאט זיא פע .ןפוטשנײרא טשינ ךיז טזאל רעטקאראכ טימ
 ןא־טמענ טנגױ עגיטנײה יד סאװ ,גנולעטש יד גירעיורט רעײז
 .ןגעלאק עשידײ ערעײז וצ טפיוהרעביא ,ןגארפ עםיװעג וצ
 רעד ראפ ךעלדעש ךיוא ראנ ,גירעיורט ראנ טשינ זיא פע
 ־טקירדרעטגוא ףראדאב סאד זא ,גנונײמ ןײמ זיא םע ,הכולמ
 .טײהײרפ רעשימעדאקא דעד ןופ ןטסאק יד ףיוא וליפא ןרעװ

 ךיזרעהעגסע ןוא ריד ראפ ןינע ןײק משינ זיא סאד רעבא
 מאטשנא .ןבראטשפא טשינ ןליװ ןדײ .ןא טשינ ריד טימ ראג
 ,ףירגאב רעשיראטםיה א — ןענעז ײז םאװ ,םאד ןרעװ וצ

 טאהעג גנולעטש עגידובבב רעײז ןדײ יד ןטלאװ טלאמעד סאװ
 רעזײלרעד מעד ,ןבעגעגםיורא הנומא יד) עטכישעג רעד ןיא
 <עג טלאװ גנולעטש יד גנאלקפא ןא ראפ סאװ ,ךא !ןריובעג

 ,ןביוהעגפיוא ךיז טלאװ דײ ןעמאנ רעד .דײ ןעמאנ סעד ןבעג
 רעדנא דעדעי ןופ טנײשעג רעמ ןוא לארמש רעגיטכיל א יװ
 ײז ןליװ םעד טאטשנא ,(..,טלעו־ רעקיטנא רעד ןופ קלאפ
 ׳גידתושממ רעלאטורב רעצנאג רעד ןיא ןבעל ,ןבעל םיואכרוד
 /׳רעשיראטסיה״ א טאטשנא ...ץנעטםיזקע רעלאער ןופ טײק

 ׳טםבלעז ,ײז ןזומ .ףירגאב ״רעשיטילאפ״ א ןרעװ ײז ןליװ
 ןופ ץנעװקעםנאק עצנאג יד םעד ךרוד ןגארט ,ךעלדנעטשראפ
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 ןײזאד ןופ ףמאק ןראפ המחלמ א זיא סע ...ןבעל ןלאפר
 ןיא .עגידעפעל ערעדגא עלא יװ ףמאק םעד ןריפ ןזזמ ײז ןוא
 לאמא ,פעלק ײז ןפיג לאמא - ןדישראפ םיוא־טלאפ המחלמ א
 טלאװ סע ןוא ,המחלמ ןײד טשיג זיא םאד ראנ ...ײז ןעמוקאפ
 ןוא ךעלצונמוא ךיוא ןוא עלא זנוא ראפ ןעװעג׳גירעיורט רעײז
 ןיא ןעיצנײראטימ ןז^ל ךיד טסלאז וד זא ,ריד ראפ זאלקעװצ
 םיואראפ ןופ ןדײ יד ראפ ןוא רענײד טשינ זיא סאװ ,גירק ן;

 ...!רענעריולראפ א
 -טגע וצ לקנא םעד טאטשנגן .טכארטראפ ךיז טאה סגאה

 א טימ םיא וצ טעדנעװעג ךיז רע טאה ,ךאז רעד וצ ןרעפ
 ;עגארפ

 ראפ ןריפ ןדײ םאװ ,ןריולראפ גירק רעד זיא ,לקנא —
 ?ץנעטםיזקע רעײז

 ײז ןעװ ,ןא גאט םענעי ןופ ןריולראפ—גנונײמ ןײמ טיול —
 טכארפעגסיורא ,םראפ רעטסנײר רעד ןיא ,טוג עטםכעה סאד ןפןןה
 םע םאװ ,טאט רעשיטע רעסיורג רעד ךרוד ןײמ ךיא ,ךיז ןופ
 ןפאה ןאילאמטסנעד ןופ—,םוטסירק םוזעי ר§פ ךיז טימ טלעטש
 ןפאה ײז םאװ ,ץלא לײװ ,ןריטסיזקע וצ טשינ טכער ןײק ײז
 <ער ןיא טאהעג ראנ ײז ןפאה ןפעג וצ ןוא) ןפעג וצ טאהעג

 -סיורא סוטסירק ךרוד ךיז ןופ ײז ןפאה ,(ןיז ןשיטע ןוא ןזעיגיל

 תױח ץנאג ריא ךיז ןופ םיורא״טםיש גנוצנאלפ יד .ןפעגעג
 ...ןעילפפא םעד ךאנ פאיטפראטש ןוא ץכעילפ םעד ןיא

 רעײז ןופ ןראי עלא יד ךרוד ןדײל עלא ערעײז ןוא —
 ? עו!@ישעג

 ,גיאור רעײזראםעפארפ רעד טגאז —,ארומ ךיא פאה —

 זיא - ,טאהעג טשינ תוכײש םוש ןײק םיא טימ טלאװ סע יװ
 ״םעט א ןאד ראנ ןפאה ןדײל .ןעװעג׳טשינמוא ןוא ׳טסיזמוא
 יד .עעדיא ןא ראפ ףמאק א ןופ טאטלוזער א ןענעז ײז ןעװ
 ןיא ,עעדיא יד לײװ ,עעדיא ןא ן§ זיא ןדײ יד ןופ ןדײל
 זיולפ ןפאה ײז .ערעדנא יד טימ זיא ,ןדײל ײז ןעמ§נ םנעמעװ

 .ןדײל יד ןופ דײרפ יד טשינ ,רעצ םעד

 ןאק םע ?ןדײ ןפילפעג רעדיװ ײז ןענעז םאװראפ —
 זיולפ ןגארטעגרעפיא ײז ןפאה ןדײל יד זא ,ןײז טשינ ךאד
 ראנ ןפאה ײז זא ,ןדײ טגידלושאפ טלעװ יד .תונשקע פילוצ
 ׳אמ םאד רעדיװ זיא ואװ ,ןכעלצונ ןוא ןלעירעטאמ ןראפ ןי?
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 ןתינשק^סיואןנױלקיצסײאגעװ־ןדײל א-עכעלצינ ץא צלעײצט
 :טלכײמשעג טאה ראםעפארפ רעד

 ןיא טריסערעטניאראפ רעײז טםיב וד ,סיוא־טעז סע
 י !פושנדײ

 טלאװ רע יװ יוזא ,טזאלעגפארא פאק םעד טאה סנאה
 ' .ןײן וצ הדומ סאד טמעשעג ןעװעג ךיז

 טימ דיז דיא ריםערעטניא טײצ רעסיװעג א טניז ,אי -
 .וצ ףוסילפ*ףום רע טיג — ,םאטשפא ןײמ

 וײז ןריולראפ ראסעפאדפ רעד טאה — ? םאטשפזז —
 געװ 4ד - .ןעניפעגקירוצ דלאב רעבא יז טאה רע .טײקגיאױ
 רעד טאה — רעדנקריװ ־יעמ לאפ סעד ןיא זיא םאפש ןופ
 — ןגאלשעגנא ןאט ןרעטכײל א ןוא טכארטעג ךיז ראםעפארפ
 וד יװ^שטנעמ רעגנױ א זא ,טנײמעג באה ךיא ?םאטשפא
 ־פא וײז טימ ךיז ןריםערעטניא וצ יװ ׳ןגראז ערעדנא טאה
 עכלעװ ,ןעמעלנארפ טימ ךײר ױזא זיא ןבעל םאד .םאטש
 רעד ןופ טיונ יד ןענעז עכלעװ ,גנוזעל א ףיוא ןטראװ ןואןרעדזזפ
 ײז טימ ךיז שטנעמ ןגנױ א ראפ גיסאפ רעמ זיא סאװ ,העש
 ׳עג ךיא 3אה ,סנגירעביא'^?׳םאטשפא״ ןײז טימ יװ ,ןבעגוצפא
 וד רעלענש' םאװ ןוא •םעד ןיא ןםעגראפ טםאה וד זא ,טניימ
 טשינ .ריד ראפ ןײז סע טעװ רעכײלג ץלא ,ןםעגראפ טסעװ
 ןעלבירג ןײא ןיא ןיא ןדנזאײ ײ ןדניבפיוא ןײא ןיא

 פיוא טלעװ רעד ןופ תורצ עלא ןפראײפױרא ןײא ןיא ׳ךיז
 ״ ״עי־״י* ־זי - ־־אה .ן־א־ ײד ױ־ יױ ■־״*״ך־
 .עננא־י* ,1י8־־ײ ־יא זבײי•׳'־ ״יי ״
 צכעלנעזרעפ ףיוא טשינ ,ןעמעװ ךיז טפערט םאװ ,ןט קכעלמענ
 4ז ןעגאק סאװ ,ןעגגוײםאפ עגידלזממילש ףייא רעדא ןרעלעפ

 י־עײי? ײ ףײא ו־ײל־יײא זיא י?־ ■ז־־׳יי־ =״״■'־׳:
 ״א ־ײי־נא-י־ ע־ײ^ײ-־י־יא־־־ א ייא -'א״ זיא ״א־״ 'י״
 ^ענ דײ ז־ ־אה ־אײ ־אי ■זי־י־י י'' ■״■״*־'*'' ײ
 ,״ד. ךױ ־־י־' ,־־ 1־ײ -תי־א־ "־׳־ײא-ײי" מ
 ־אװי ־־י־ טי־ה־־ 1־־ י־־י״" זיא -״זיי״"* ' *
 ׳ונעגנא ״ ףמאק א ןיא ןשימוצנײרא ךיז טסירק םלא וטסאה

 רעבא - טײקגיטכערעגמוא ןא זיא סע זא ׳ןעמ
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 רע .זלאה םןצ זי3 טא־העג ןיוש סע טאה סנאה רענא
 :ןפורעגנא ךיז ןוא ןסאפ טנאקעג טשינ רעמ ןיוש ךיז טאה

 אקװד זא ,ןײמ ךיא ראנ .רעביא ךיד טעב ךיא ,לקנא —
 םעד ראפ ךיז ןעמענוצנא ןעװעג בוח ןײמ זיא טסירק םל8
 רעד ןעװ וליפא ,טגלאפראפ טרעװ סאװ ,ןזאלפליה ןוא ןכאװש

 ...דײ א זיא רעזאלפליה ןוא, רעכאװש

 םנאה זא ,טכירעג טשינ ךירנײה ר״ד ךיז טאה םעד ףיוא
 זיא טונימ א .ןליפשםיוא םוטנטסירק ןײז טימ לאמאטימ לאז
 ,טראװ םעד ןופ טנפאװטנא ןבילבעג ראטקאד רעטמיראב רעד

 :ןפורעגנא ךיז רע טאה ךעלדנע .ץײרק ןראפ ןטש רעד יװ

 ךיז ךעלרעטיר ,ןײש רעײז םע זיא םיװעג ,םיװעג —
 טײװ וצ רעבא ,ןזאלפליה א ןוא ןכאװש א ראפ ןעמענוצנא
 ןיפ ןעמאנ ןיא וליפ:^ ,ןבײרטרעביא טשינ ךיוא ןעמ ףראדאב
 ,ןטםירק יד יװ ,טסירק רעמ ןײז טשינ ףראד ןעמ .םומנמםירק

 ׳קנארק עשידײ א ךיוא זיא םוטנטםירק ןטימ ןבײרטרעביא םאד
 רעטוג .ללכ ןופ ךיז ןביוהםיורא ןא ,ךיז ןלעטשסיורא ןא ,טײה
 רעד .ןײז וצ שטנעמ רעטריסנאלאב רעטוג א טסײה טםירק

 זגעװ רענעדלאג רעד ,עגנױ ןײמ ,געװ רענעדלאג
 ,עיגצליװירפ א זיולב טשינ זיא םוטנטסירק סאד —
 טםײה ,ןײז וצ טסירק א .בײחמ סעפע וצ זיא םוטנטםירק סאד
 ׳בירקמ ןוא ןדײל ןענאק וצ ,ןײזףעלטסירק — סנטשרערעלא

 .סנאה ךיז טכאק — !ןערעדנא ןא ראפ ךיז ןײז
 ׳נופ .טנעקרעד טשינ קינעמילפ ןײז טאה ךירנײה ר״ד

 טקוקעגנא טאה רע ? ןעקנאדעג עכלעזא לגנײ םוצ ןעמוק ןענאװ
 ׳רעד ןופ .ךעלדנעטשראפמוא ןוא ןקארשרעד סנאה ןכײלב םעד
 ,טליפעג טאה רע .טנעקעג טשינ ןםנאה רע טאה טײז רעגיזאד
 סע סאװ ,ךיז ןיא סעפע טקירד רע .טדײל לגנײ סאד זא
 •עגפיוא ךיז טאה רע .ןעקנאדעג ענדאמ יד ףיוא םיא טגנערב

 טנאה ןײז טגײלעגפיורא ,ןםנאה וצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ןביוה
 :לסקא סלגנײ ןפיוא

 ׳עג סאד זיא סאװ !טםנרע יוזא טשינ ,םנאה ,ונ ,ונ —
 צשילרעטסיוא עכלעזא ףיוא ךיד טגנערב סאװ ?ריד טימ ןעש
 םאװ ,רעלעפ״םמײהנײש םענײלק םעד בילוצ ץלא ?ןעקנאדעג
 יד ףיוא ןא רע טזײװ — ?טכאמעג דיד ןבאה ןגעלאק ענײד
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 ׳יא .ןלײהראפ דלאב ךיז טעװ סאד — .ןגױא עטקאהעגרעטװא
 ראפ ןלאצאנ זצ סעכנאמ טאהעג רימ ךיוא ןבאה ,סגגירענ
 טכײ*^ טשינ פע זיא זנוא ןופ םענײק .,ןבעל ןיא לײטנא רעזנוא
 ךאד •גאט ןגיטנײה ןזינ ףמאק ןיא ןעײטש רימ ןוא ,ןעמוקעגנא
 ־סיוא ןבעל ןופ ,עדנגײנפא ןבעל ןופ עכלעזא וצ רימ ןענעז
 ,עגנױ ,לגענ יד ףײלש .ןעמוקעג טשינ ןעגנוריפסיוא עדנכײװ
 וד עכלעװ טימ ,ןעעדיא יד .ןא טשרע ךיז טבײה ףמאק רעד
 סאװ־גיגײװ ףמאק ןײד ןיא ריד ןלעװ ,םורא ךיז טםגארט
 גיאעפמוא ,רעטקאראכ ןײד ןרעכײװראפ ראנ ןלעװ ײז ,ןפלעה
 עםיורג ריא טאה עעדיא עכעלטםירק יד .ןבעל םוצ ןכאמ ךיד
 ןשיראזעצ ןיא טאה יז םאװ ,םעד טימ מליפרעד עבאגפיוא
 •ךעלגעמ טאה סאד .ןבעגעגנײרא המשנ עכעלטסירק א שטנעמ
 ,עיצאזיליוױצ רעגיטנייה רעזנוא ןופ רעדנואװ פאד טכאמעג

 רימ סאװ ,ענעביוהרעד ןוא ענײש םעלא ,רוטלוק עצנאג רעזנוא
 ־נטסירק סאד .תופתוש םעד ןעקנאדראפ וצ רימ ןבאה ,ןגאמראפ
 •עג עיניל א ,טלדײאראפ רעטקאראכ ןשיראזעצ םעד טאה םוט

 םיא טאה סע ,טרעקראפ ,טכײװראפ טשינ םיא טאה םע .ןבעג
 יז ןכלעװ טימ ,ןטוג םוצ עעדיא רעד ךרוד טכאמעג׳רעקראטש
 שטגעמ ןשיראזעצ םעד טאה םוטנטסירק סאד .טלעעזאב םיא טאה
 שטנעמ־״טםואפ״ םעד םיא סיוא ,טכאמעג־רעפיט ןוא ־רעשיגארט
 ,רעטקאראכ ןשיראזעצ םעד ןא עכעלטםירק סאד רעבא .ןפאשעג

 ,גיאעפ־סנבעל טשינ זיא פיט־ןשטנעמ םלא עכעלטסירק םאד

 רשפא .רעעפארײא םעד ראפ לאעדיא רעד טשינ — סלאפנדעי
 ,״ןציז וצ םיוב ןםיוא״ ,עידניא ,עיזא ראפ טסאפעגוצ םאד זיא
 ןײמ ,סנאלאב ז רעטקאראכ ןשידראנ רעזנוא ראפ טשינ רעבא
 מימ רעמ ךיד טםלאז וד ,טלאװעג טלאװ ךיא !סנאלאב ,ןוז
 קיטםירעטקאראכ ןײז וטםנעק .עגנױ ןײמ ,ןריסערעטניא ןעזמאמ
 טימ סע םענ :קרעװ סאד וטסאה אד ?ראזעצ סױלױ רעביא
 קעטאילביב רערעײט ןײז וצ וצ ראטקאד רעד טײג — ,םײהא
 ־יא סע טיג ןוא עטכישעג עשימיור סנעזמאמ סיורא־טמענ ןוא
 לעיצעפם ,ךוב עצנאג סאד ךרוד לאמאכאנ זעל — ,ןסנאה רעב
 סיוארידבײרש .ראזעצ םױלױ רעביא קיטםירעטקאראכ יד רעבא
 סאד .שיט־בײרש ןײד ראפ ףיוא ריד ײז גנעה ןוא תורוש יד

 ושטנעמ ןגנױ ןדעי ןופ לביב יד ןרעװ ףראדאב
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 .ןליװ סעטאג םוא רעבא .לקנא ריד קנאד ךיא —
 י־ומ ןײמ ןופ רעדא ריד ןופ שנואװ ןטיול טשינ ךאד ן§ק ךיא

 ןשיר^זעצ 8 ׳קז טלאװעג ךימ טלאװ ריא יװ ,ןײז יוזא רעט
 ׳אנא ךיא ןעװ .ןיב ךיא םאװ ,סאד ןיב ךיא י ןבאה רעטקאראכ
 ךאד ךיא ןאק — ? ךיא ןיב רעװ ? ךיא ןיב סאװ :ךיז ריזיל
 ,שרוש םעד וצ ןײגקיר!צ טשינ לאז׳כ זא ,ןפלעה טשינ ריפ

 וײטשאב ךיא ןכלעװ סיוא ,טנעמעלע םעד וצ ,םאטשפא םעד וצ
 ־אב יד סאװ ,ןעק ןוא םײװ ךיא .רעמײהנעדאב א ןיב ךיא
 ,לקנא ןיא םע עז ךיא ,ראפ ךיז טימ ןלעטש םרעמײהנעד

 -ראמ א ךיוא רעבא ןיב ךיא !אמאמיםיורג רעד ןיא ,אפאפ ןיא

 ךיא ,ראפ ךיז טימ ןלעטש םניטראמ יד םאװ ,סײװ ךיא .סניט
 טשינ ןיב ךיא .ןבעל ןופ םע ןעק ךיא ,אמאמ ןופ םע ןעק
 עדײב באה ךיא ,טשימעג ןיב ךיא ,עדײב יד ןופ רענײא ןײק
 •עקײלראפ טשינ ןײלא ךאד ךיז ןוןק ךיא .רימ ןיא ןטנעמעלע

 .טםירק א ןיב ךיא .ןביולג ןטימ ךיוא זיא עבלעזםאד .ןענ

 ךיוא רעב§ ןיב ךיא ,טנרעל םוטנטםירק םאד םאװ ,םײװ ךיא
 םאד סאװ ,טשינ םײװ ךיא .םאטשפא ןשידײ ןופ גיטײצנײא
 לאמנײק רימ םע טאה ןעמ ,ךיז טימ ראפ טלעטש םוטנדײ
 מוצ זיא רעטומ ןײמ ,דײ א זיא רעטאפ ןײמ .טגאזעג טשינ
 יפא ךא8 ןרעװ םײהרעדניא זנוא ײב .ןעגנאגעגרעביא םוטנדײ
 ןראװעגיןגלוברעד ןיב ךיא .םיגהנמ עשידײ עסיװעג ןטיהעג
 ןגיוא ענײמ ךאד ןאק ךיא ,ײז ןופ ןעגנוקנעדנא באה ךיא ,ײז ןיא
 ;ןענעקײלראפ טשינ ןײלא ךיז ךאד ןאק ךיא ,ןכאמראפ טשינ

 .ןײז׳ךעלרע ךאד ךיא זומ ןײלא ךיז וצ ןוא ןײלא ךיז ראפ

 טשינ םאטשפא ןײמ ןגעװ לאז ךיא זא ,סאד ךיא ןאק יוזא יװ
 ?וצרעד ךימ טגניװצ ןעמ ןעװ ,ןרעלק

 ןריזילאנא סאד סאװ ךאנ ,ןליװ םעטאג םוא רעבא —
 •אב שטנעמ רעד ?ןײלא ךיז ןרעבײרט סאד םאװ ךאנ ?ךיז
 שטנעמ רעד ,ךעלקערב ןוא ךעלקיטש סיוא טשינ ךאד טײטש
 טעײדראפ טםײג רעכעלשטנעמ רעד .ןזעװ ךעלטײהנײא ןא זיא
 ײז רעדלעפ א ראפ סאװ ןופ ,טמוקאב רע םאװ ,ןזײפש עלא
 עגיטםײג םאד םיורעד טפאש רע ןוא ןעמאטשפא טשינ ןלאז
 ׳םײג ןײז ןופ תויה סאד ןטלאהוצפיוא גיטיוג זיא םאװ ,טולב
 8 ןופ עיצאיצאםא ןא סיורא׳טפור עעדיא ןײא .תוהמ ןגיט
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 סע עלעװק א ראפ סאװ ןופ ,טשינ ןגערפ רימ .רעטײװצ
 ןעװ ,טנעמאמ ןיא .ןא זנוא טגער רעכלעװ ,קנאדעג א טמאטש
 סוא ןײז יצ ,רערעזװא רע זיא ,ןפראװרעד םיא ןבאיה רימ
 .שינאעשטיג יצ ,שיזאגיפש ,שידראנ יצ ,שיזעניכ זיא גנורפש
 יד ץפ טייטשאב שטנעמ ןגיטנײה ןופ ןגעמראפ עגיטםײג סאד
 תורוד עלא ןופ ןבילקעגנא טאה רע סאװ ,רעמיטכײר
 עשיפאזאליפ עלא ,רעקלעפ עלא .רעדנעל עלא ןופ
 ןטגיטכעראב רעייז ןבאה םעיצאריפםא עזעיגילער עלא ,תוטיש
 •ילעטניא ןגיטנײה א ןופ טלאהניא ןגיטםײג םעד ןיא לײטגא
 זךיז ןריזילאנא םאד טאה קעװצ א ראפ םאװ .שטנעמ ןטנעג
 ןא עלעװק א ראפ סאװ ןופ ,רעמ טשינ לאמטפא ןפײװ רימ

 ׳םיוא ןא וליפא רעדא עעדיא עראבטכורפ א ,גנוגערנא עשיטע
 •עגסיוא ךיז ןבאה רימ םאװ ,געװסנבעל רענעגײא רעטלײװעג

 !פא טמאטש ,ןבילק

 -ראג לקנא ןײז ןנעג טעװ רע זא ,ןעזעגנײא טאה סנאה
 יװ״ ,זאלפליה ןעמוקעגראפ ךיז זיא רע .ןוטפיוא ןענאק טשינ
 ןיא רעכיז ןעװעג רע זיא ךאד ןוא .רוביג א ןגעג דניק א
 םע זא ,ןײז-חצנמ לקנא םעד טשינ ןאק רע ןעװ וליפא ,םעד
 ןסאלשראפ סע זיא לקנא ןראפ םאװ ,םעכלעזא סעפע אד זיא
 ןײז ןיא לײװ ,ןליפ ןוא ןײטשראפ טשינ סע ןאק רע ןוא
 םיװעג א טלעפ ןאגרא ןשילאראמ ןײז ןיא רעדא ןגיטפײג
 םעד טכאמ סאװ ,ןריהעג עשיטע ענײז ןיא לרעמעק א ,לפײרש
 •גײא טאה רע ...ליפעג םענעי טא ראפ ביוטףוא׳םוטש לקנא
 ןאק ,ןגאז וצ לקנא םעד טאה ,סנאה ,רע סאװ םאד זא ,ןעזעג
 ןײז ןופ יירשעג א טיפ זיולב ראנ ,רעטרעװ ךרוד טשינ רע

 .םיא ןופ ןםירעג ךיז טאה םאװ ,גאטײװ
 ךימ ןכאמ ערעדנא ? ןפלעה רעבא רימ ךיא ןאק סאװ -

 ףיוא ןוא ןיב ךיא רעװ ,ןגערפ וצ ךיז ,ןריזילאנא וצ ןײלא ךיז
 רימ ןלעטש ײז ?ףמאק םעד ןיא ײטש ךיא דצ א ראפ םאװ
 ואוו — רעפטנע םעד גידלוש ךיא ןיב ײז דאפ ןוא ,עגארפ יד

 ורעהעג ךיא ןיהא
 ןײז סאװ ,ײרשעג עגידגאטײװ סאד ןעװעג זיא םאד ןוא
 דעד ראנ ,ןראװעג־ךיילב זיא סנאה טשינ ,טרעהרעד טאה לקנא
 ׳גוא ןופ טקוקעגרעבירא טאה רעמײהנעדאב ךירנײה ;ראטקאד
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 ןןא קינעמילפ ןײז וצ שיט ןרפביא רצפ^ ענמנעפ ענײז רעט
 ןפאה קינעמילפ ןוא לקנא .טקוקעגנא םיא גירעיורט ןוא גנאל
 ׳רעד ןוא ןגיוא יד ןופ ןטינשסיוא עכעלגנעל עעלעזיד טאהעג
 וליפא טציא ןענעז ײז •ײז ןיא ןגעלעג זיא רעיורט רעפלעז

 .ןרעדנא־םוצ׳סנײא רעמינפ יד ןיא ןעוועג-ךעלנע רעײז
 ׳לא רעד סאװ ,טרירעגנא יוזא םאד ךיד טאה ,סגאה —
 טגערפ — ? ןעגנאפמע טלאװעג טשינ ךיד טאח רעקיטם ןאפ רעט

 .לקנא רעד
 ראג ,לקנא ןופ קילנ ןײז ןטימעגסיוא טשינ טאה םנאה

 :ךײלג טגערפעג
 עםיװעג ףיוא רימ רעפטנע ,ךיד טעב ךיא ,לקנא —
 .ריד ןופ ןענרעל ליװ ךיא ,ןלעטש ריד לעװ ךיא םאװ ,ןגארפ

 .עגנױ ,גערפ —
 זטנײפ יוזא זנוא ןעמ טאה םאװראפ ,לקנא —

 טראװ םאד טקרעמאב טשינ וליפא טאה ךירנײה ר״ד
 .״זנוא,

 ,טשיג ביולג ךיא ,ןרעפטנע וצ רעװש זיא םאד ,אי —

 •עג .ערעדנא יד ןופ רעסעב רעדא רעגרע ןענעז ןדײ יד זא

 .יװזײב רעד ףיוא ןבײרשוצוצ ץלא טשינ ךיוא סאד זיא םיװ

 סאװ ,טכוזרעפײא רעײז ףיוא רעדא ערעדנא יד ןופ טײקגיל
 •םנײטש׳מ .אנקמ ײז ןענעז םײוג יד זא ,ןײא ךיז ןדער ןדײ יד

 •ראם ,זומ סע .ןײז׳וצ׳אנקמ אד ײז זיא םע םאװ ,טגאזעג

 ׳טםבלעז ,ןדײ ןיא ןײמ ךיא ,טםײה םאד ,זנוא ןיא ,ךעלדנעטש
 ןײז ,(קירוצ קערש טימ ראטקאד רעד ךיז טפאכ) ךעלדנעטשראפ
 ךעלדנעטשראפמוא ןוא דמערפ זנוא טכאמ םאװ ,םעכלעזא סעפע
 םעד טשינ ןענעק ןוא טשינ ןםײװ. ןײלא רימ .ערעדנא יד ראפ
 ןוא ןדײמסיוא טשינ ךיוא םיא דימ ןענאק םעד ךרוד ,רעלעפ
 ןיא זיא סאװ ,ערעדנוזאב םאד זיא ,םלאפנדעי .ןרעםעבסיוא
 ,(.דלעמ א רעדא ןורסח א זיא סע יצ ,טשינ םײװ ךיא) זנוא
 ךעלנעזרעפ .ײז ןוא זנוא ןשיװצ טגיל רעכלעװ ,טגורגפא רעד
 םעד ןדײמםיוא ןאק סאװ ,קירב עגיצנײא יד זא ,ךיא ביולג
 גיליװײרפ ןײלא ךיז לאז םוטנדײ סאד זא ,זיא ,טנורגפא

 .ןבעגפיוא
 ויוזא יװ —
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 ,ןײמ ךיא ןעד .םיוטגטסירק םוצ ןײגרעביא ךרוד .טישפ -
 _ קלי יד ןײמ׳כ — זנוא ןלעימ ײז םןזװ ,דניז עגיצנײא יד ןא

 ןזפ ךיז׳ןגאזיא עגידתונשקע םאד זיא ,ןײז־לחומ טשינ לאמנײק
 .ם:^2עג טלעװ רעד ןבאה ןײלא ײז עכלעװ ,העושי דעד

 רעגיצנײא רעד קװעג זיא ,ןביולג רעײז ןיא ךיז ןטלאח םאד
 וצ ערעדנא יד ןופ טפאשטנײפ יד טרענעג טאח םאװ ,לאװק

 .ןוט רעטײװ םע טעװ ןוא ײז
 ;טגערפעג רע טאח ןאד .לײװ א ןגיװשעג טאח םנאח

 ןלעװ ?עגארפ רעד ןופ גנוזעל א ןײז םאד טעװ יצ -
 םעד •וצ ןגארטרעביא טפאשטנײפ יד רעטעפש טשינ ןעד ײז
 ׳פיוא ,חנומא רעײז וצ ןטערטעגרעביא זיא רעכלעװ ,וױטקעלאק
 םעד ןופ םאטשפא ןײז תורוד־ןוא־תורוד ךאנ דיחי םײב ןכוז
 ןבאח ײז ,לשמל ,יװ ? קמענ-וצ־חמקנ ראפרעד ןוא װיטקעלאק
 ןעװעג טשינראג ןענעז םאװ ,עכלעזא וצ ןוטעג עינאפש ןיא םע
 טשינ ןיוש טעװ סאד זא ,ארומ באמ ךיא ,ןײנ !ןענאראמ ןײק
 רעד טגיל ןביולג ןיא רעדא טםײג ןיא טשינ לײװ ,ןפלעה
 יוזא - טולב ןיא ,רעטקאראכ ןיא ראנ ,זנוא ןיא טומ רעשידײ

 !תורוד ךאנ סיורא סע ןליפ ײז מאװ ,ןגאז וצ

 רעביא ריד טימ גידעיורט רעײז זיא סע ,עגנױ ןײמ -
 רעײז ךיוא - ביולג ךעלנעזרעפ ךיא ,ןריטוקסיר וצ ןכאז יד
 ךימ טסגניװצ וד ןעװ ראנ .ץונ רעדעי ןא םלאפנדעי ,ךעלדעש
 וד זא ,ןײזףעלגעמ ןאק םע ,אי :ןגאז ריד ךיא לעװ ,וצרעד
 ראנ טשינ ײז ןבאה עיציזיװקניא רעד תעשב .טכער טסאה
 עטוג עלא ךיוא ראנ ,ןדײ ענעטלאהאב יד טגלאפראפ זיולב
 ןופ קילגמוא םאד טאהעג ןבאה עכלעװ ,ןטםירק עכעלרע ןוא
 רעטײװ רעײז ןיא גנומאטשפא עשידײ רעדא ,ןעמאטשוצפא ןדײ
 ךיז טעװ םאד זא ,טשינ ביולג ךיא .ןבאה וצ טײהנצגנאגראפ
 םצע ןגעג זיא םאד .צטכישעג רעד ןיא ןרזחרעביא לאמא
 ,טםײג םוצ טײקגירעהעגוצ יד טנעקרענא םעכלעװ ,םוטנטםירק

 ךיא םאװ ,ןרזחדעביא אי ךיז םע טעװ .טולב םוצ טשינ ןוא
 רעגיטנײה דעזנוא ןיא םע ןאק ,ןםאלשעגםיוא ראפ סע טלאה
 ,רוד ןײא ךרוד סלאפנדעי .״ןטלאהנא טשינ גנאל טײצ

 רצבא .ןרעיודאב וצ עקאט זיא רוד םעד ,ײװצ - סנטםכעה
 _ טםײה סאד ,ןרעװ׳ןשאלעגסיוא םוטנדײ סאד טעװ ײז טימ

 ♦22 ,ובניורגיא םײנ ׳שנו םגלש
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 •טנײפ יד ךיוא זיא ןאד .ײז וא טפאשטנײפ רעד ןופ הנים יד

 .ןדניװשראפ ןײלא טפאש
 טעב ךיא ,עגארפ עכעלנעזרעפ א רימ ביולרעד ,לקנא —

 !רעפיא ךיד
 .עטיב —

 טשינ ןוא םוטנטסירק ןופ רעגנעהנא אזא טסיב וד —
 ,ךעלטנגײא ,וטסיב ם^װראפ ,םוטנדײ ןופ דנײרפ רעסיורג ןײק

 ? ןעגנאגעגרעביא םוטנטםירק םוצ טשינ ןײלא
 ןיא טאה רעמײהנעדאב ר״ד זא ,ןגאז טשינ ןאק ןעמ
 םענעגנאמוא טשינ ךיז עגארפ רעד ךרוד קילבנגיוא ןטשרע
 םעד ראפ ראנ טשינ טאהעג־ארומ רעבא םע טאה רע .טליפעג
 טאה רע .ןײז׳וצ-הדומ ןײלא ךיז ראפ ךיוא ראנ ,ןאמנגנױ

 רעדנרעלאב רעד ןופ לײט א יװ ןעמונעגפיוא עגארפ יד רעמ
 טםײה םאד ,קיגעמילפ ןײז טימ טריפ רע עכלעװ ,עיםוקםיד

 .עכעלנעזרעפ א רעדײא ,עשיטעראעט א רעמ
 •הדומ סנדישראפ טנײה ךימ טםכאמ וד .עגנוי ןײמ ,אי —

 ,סנטשרע .ןטלאהאפ וצ סאװ טשינ באה ךיא רעבא ,ןײז>וצ

 םיורא טשינ טםילפ םוטנטםירק מוצ עביל ןײמ זא ,ןסיװ וטסזומ
 םוטנטםירק סאד ,טרעקראפ טקנופ .םוטנדײ םוצ האנש ןײמ ןופ
 ןיא טאה םע לײװ ראפרעד ,םיורג ןוא רעײט רימ ײב זיא
 מוטנדײ םאד םאװ ,תוהמ ןשיטע ןצנאג םעד טפאזעגנײא ךיז
 ןוז ןיא לײװ ,ןוז םעד פיל באה ךיא .ןבעג וצ טאהעג טאה
 .ןוז רעד אטשינ זיא רעטאפ ןיא רעבא ,רעטאפ רעד אד זיא

 ןופ גנוצעזטראפ א זיולב ראנ טשינ זיא םוטנטסירק סאד לײװ
 טלדײאעג ןוא טרעביוזעג טאה םע ,רעטליפ א ראנ ,םוטנדײ
 - רעםעב רעדא ,ןשינדײה םעד ךרוד עעדיא עכעלגנירפשרוא יד

 עכלעװ ,טימעג ןוא רעטקאראכ ןשיכירג-שימיור םעד ךרוד
 עסיורג יד .םראפ רעײנ רעד ןיא ןעמונעגרעביא עעדיא יד ןפאה
 ךרוד םוטנטסירק ןיא ןענאטשעגפיוא ןענעז עכלעװ ,רעטםײג
 ןלעטשראפ ריד וטםנאק .טרעכײראב ײז ןבאה ,תורוד עלא
 — ןבעל לאיצאם רעזנוא ,טפאשנםיװ רעזנוא ,טםנוק רעזנוא
 ןשיטע ןגיטנײה ןופ לאראמ עשיעפארײא יד טדערעגפא ןיוש
 •ראפ רימ םאװ ,ץלא !ןײנ ? םוטנטםירק םעד ןא — שטנעמ

 ,ןרעלעפ ערעזנוא עלא טימ ןראװעג ןענעז רימ^סאװ ,ןגאמ
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 •רעד ךיא ןעװ ןוא .םוטנמסירק םעד ןעקנאדראפ וצ רימ ןבאה
 ןדנעטײדאב § באה ,םאטשפא ןשידײ ןופ ,ךיא זא ,ךיז ןאמ
 זיא ,פאטשפןן רעשידײ ןײמ זא — רעמ ךאנ ,םעד ןיא קלח
 ,ןסקאװעגסיוא זיא םוטנטםירק סאד ןענאװנופ ,שרוש רעד ןעװעג

 סאד ןײנראפ ךיא ,תמא .ףיורעד ץלאטש דײ םלא ךיא ןיב
 רפד ןופ םנבילבעגרעטניה םלא ,סנענאטשעגקידוצ סלא םוטנדײ
 ךיז טימ טלעטש םוטנטםירק םאד םאװ ,תומילש רעכעלשטנעמ
 טאה םע סאװ ,ףיורעד ץלאטש ךיא ןיב גיטײצנײא רעבא ,ראפ
 ־םױרא טלעװ רעד ראפ העושי יד ,עעדיא עםיורג יד ךיז ןופ
 ־רעד טשינ ,טשינ ךיא ליװ םוטנטםירק םוצ ןײגרעביא .ןבעגעג
 ץלאטש ןרעדנוזאב ןײמ מעד ךרוד ארומ באה ךיא לײװ ,ראפ
 ־ניירא טשיג ןיב ךיא לײװ ,ראפרעד ראנ ,ןרילראפ וצ דײ סלא
 ־אאב ךיא ,ןסיורד ןופ ײטש ךיא .וד יװ ןירעד ןיא ןםקאװעג
 .ןצאשפא רעםעב םע ךיא ןאק םעד ךרוד .ןםיורד ןופ םע טכאב
 מײטש ןעמ ןעװ ,ןצאשפא ןופ םיורא־טמוק םאװ רעבא —
 לײט א ןרעװ ,ןענירעד ןיא ןײגנײרא טשינ סאװראפ ? ןפיורדניא

 טפױהרעביא זיא סאװ ? גנונײמ אזא ןיא זיא ןעמ ןעװ ,ןופרעד
 ־נטפירק םזןד ןעמונעגנזן טשינ ןבאה ןדײ יד סאװראפ ,הבים יד

 :רימ סאד רעלקרעד ,לקנא ,ךיד טעב ךיא ?םוט

 ןופ לײט רעטצעל רעד ןיא טאה ראטקאד רעגולק רעד
 ןטלאהאב וצ ןכלעװ רעטנוא ,םריש םעד ןענופעג עגארפ רעד

 .מײקטעקאנ ענעגײא ןײז

 ־אעטלןוא ,רעקיראטסיה־עיגילער ןײק טשינ ןיב ךיא -
 דניז רעד ןיא זא ,ךיז טכאד רימ ראנ ,טנײפ ךיא באה עיגאל
 עטצעל סאד גיטולב יװ ,םוטנטםירק פאד ןעמעננא טשינ ראפ
 ליפיװ ,לאזקיש ןשידײ ןיא ראפרעד ןעמונעג־המקנ טשינ טאה
 רעד ןיא ײז ןענעז ,טאהעג־ןדײל וצ ראפרעד טשינ ןבאה ןדײ
 ,םוטנטםירק ןוא םוטנדײ ןשיװצ פא ךיז טליפש סאװ ,עידעגארט
 ,טלאװעג טאה לאזקיש רעשיגארט רעד .גידלוש טשינ ןיטולחל

 יד ראפ ןוא טעפש־וצ ןדײ יד וצ ןעמוקעג זיא סוטםירק זא
 ןאראפ ערעל םעסוטסירק ןיא טשינראג זיא םע .ירפ־וצ ןדײח
 ,טיניד עזעיגילער ערעײז טיול ,ןדיי יד ןכלעװ ראפ ,סעכלעזא
 רע םאװ ,סאד .ןטױט רעדא ןפראװראפ ןפראדאב םיא ןלאז
 םוצ םיא ןבאה ײז ןכלעװ ראפ ,םאד וליפא ,טגידערפעג טאה
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 דערעפראשיליפ א ןיא םיאיבנ ערעײז ןפאה ,טלײטרואר^פ טיוט
 ־עג ראפרער ראנ ײז ןבאה ײז .ןגאז וצ טביולרעד ךיז םר^^פ
 ןעװ ,טלאװעג טאה קילגמוא םאד .טיוטעג טשיג רעבא ,ןגאלש
 •פיוא ןעװעגיגיאעפ טשינ ןדײ ןיוש ןענעז ,ןעמוקעג זיא םוזפי

 לימוצ ,ןעװעג־ךעלטלעװ וצ ןיוש ןענעז ײז .איבנ ןײק ןעמענוצ
 -כפלקריװ רעלאער טימ ,טםײג ןשימיור םעד טימ טקעטשעגנא

 זא ,הוהי ףיוא טזאלראפ טשינ רעמ ןיוש ךיז ןבאה ײז .טײק
 ןענעז ײז .ןריפ רעמיור יד ןגעג גירק רעײז ײז ראפ לאז רע
 טײצ רעד ןיא יװ ,ץוביק רעזעיגילער ןײק ןעװעג רעמ טשינ
 טשיג ךיז ןבאה ײז .רעשיטילאפ א ראג ,שדקמה׳תיב ןטשרע ןופ
 ■־ערפעג ײז טאה סוזעי םאװ ,םימשה׳תוכלמ ןיא טגיטיונעג רעמ
 ,מסײװ רעװ רעדא ...דרע רעד ףיוא תוכלמ א ןיא ראנ ,טגיד

 טאה — ,חביס ערעפיט א ןירעד ןיא ןאראפ ךאנ זיא רשפא
 טדערעג ,ןעקנאדעג ענײז ןיא טרעלקראפ ראטקאד רעד ךיז
 ׳גיטלאפש־ײװצ ןײז ןײלא טלאװ רע יװ ראנ ,ןסנאה וצ טשינ
 :רעבירעד ךאנ ךיא קנעד לאמטפא - .ןרעלקרעד טלאװעג טײק
 סאװ ,ןדײ יד אקװד זא ,גידריװקרעמ ךעלקריװ ךאד זיא םע
 ןבאה ,טכארבעג טלעװ רעשינדײה רעד ראפ העושי יד ןבאה
 ׳ארומ ןטלאװ ןדײ יװ יוזא זיא םע .טגאזעגפא ריא ןופ ךיז
 ןופ גנוזײלרעד יד ,טלעװ רעד ראפ גנונעפאה עטצעל יד טאהעג
 ךיז טריזילאער עכלעװ ,עעדיא ןא ןעיורט־יאפוצנא ,ןשטנעמ יד
 ןא ךאנ טלאװעג ןטלאװ ײז יװ זיא םע ...ןחישמ ךרוד וליפא

 ארומ ןבאה ײז .גנוזײלרעד םגשטנעמ יד ראפ ןזאל ריט ענעפא
 סע ידב ,עעדיא עשיגאיםעמ ענעגײא רעײז ןכעלקריװראפ וצ
 .ןעגנונעפאה עכעלשטנעמ עלא ןזאלםיוא טימרעד טשינ ךיז ןלאז
 יד ןסירעגםיורא טײקכעלטעג רעד ןופ ןטלאװ ײז יװ זיא סע
 וצ רעפיט רעד ןיא ןבארגעגנײא ,טראװאבפיוא יז ןוא העושי
 ׳ילאערמוא רעד ןיא - רשפא ,טײקכעלדנעמוא רעד ןיא ,טפנוק
 א ןיא ןײגםיוא ןא ,ןטראװ׳גיבײא ןא ןײז לאז םע ידפ ,גנוריז

 ןבאה ײז .ןרעװ׳טליפרעד טשינ לאמנײק לאז םאװ ,שינעקנעב
 עכעלשטנעמ עטצעל יד ןעיורטראפוצנא גנוליפרעד רעד ארומ
 א יװ ,ץיה ןופ יװ טדערעג טאה ראטקאד רעד — ...גנונעפאה
 ןפאלעג ,טרא ןײז ןופ ןביוהעגפיוא ךיז^טאה רע .רענעסעזאב
 •טניוטשרעד זיא םנאה .ךיז וצ טדערעג ,^יטש רעד רעביא



 341 טנורגפא םײב

 עיסאפ אזא ןיא לקגא ןייז רע טאזו לאמנײק ךאנ ,ןראװעג
 וצ טשינ טדערעג טאה רע .ןגארטעצ יוזא טשיג ,ןעזעג טשינ

 —.טהנעטעגנײא ראטקאד רעד טאה ןײלא ךיז טימ ראנ ,ןסנאה

 ןלעװ ,ןעמזק ןדײ יד וצ טעװ חישמ רענעגײא רעײז ןעװ וליפא
 ןראװאבפיוא םיא ,ןסײרסיורא טנאה ןײז ןופ רפוש םעד ײז
 ,גאט םעד ראפ ~ ןעמוק טשיג לןזמנייק ןלעװ סאװ ,ןטײצ ראפ

 ךירטש רעגיבײא רעד זיא סאד ...טײז רעגעי ףיוא טראװ סאװ
 טשינ לאמנייק ,ןכוז עגיבײא סאד — רעטקאראכ ןשידײ ןיא
 - גנוליפרעד עלאטנעמאמ יד ךיז ןעניגראפ טשינ ...ןעניפעג

 םאד .טײקנײלק ןייז זיא סאד ןוא טײקסיורג ןײז זיא סאד
 רעד ןופ עדנעגעל יד ןעניפעגוצסיוא טכאמעג ןדײ יד טאה

 טרעפכורפאצ ײז טאה סאד ,ןבעל ןרעדנא ןופ ,טלעװ רעטײװצ
 טעװ סאװ ,חישמ א ,חישמ א ןופ עעדיא רעגידלאװעג רעד טימ
 טביוה סע סאװ ,סע זיא םאד .רדס־טלעװ םעײנ א ןפאשאב
 עכלעװ ,ןכירג יד רעביא וליפא ,ערעדנא יד רעביא ףיוא ײז
 עטמיוצעגפא יד ןיא קילג עכעלשטנעמ עצנאג סאד ןעזעג ןבאה
 ןופ ,גנוניואװ רעלאמש רעד ןיא ,ןײזאד רעײז ןופ ןלײא ריפ
 ־ראפ םאװ ,סע זיא סאד ןוא .טײצ ןוא םיור טײטשאב סע סאװ
 דײרפ יד ןסיגעג טשינ ײז טזאל ,ןדײ יד ןופ ןבעל םאד טממ
 ןוז יד ןעז וצ טשינ ,ןגיוא יד ךיז ןסילשראפ ײז .טגעמאמ ןופ
 עגיבײא יד ןקילברעד ןענאק ןלאז ײז ידכ ראנ ,טלעװ רעזנוא ןופ
 זיא סאד ןוא .סיוא טשינ לאמנײק ךיז טשעל סאװ ,טײקגיטכיל
 סאד ןעמםראפ ײז ,טנײפ ײז טאה ןעמ םאװראפ ,הבים יד
 .רענײמ ךיוא זיא ךירטש־רעטקאראכ רעד .ערעדנא ןוא ךיז ןבעל

 שטאכ ,ײז ןופ רענײא ןיב ךיא ,ןפלעה טשינ רימ ןאק ךיא
 עכעלשטנעמ עצנאג יד טשינ ןאק ךיא ךיוא .טנײפ ײז באה ךיא
 עכלעװ ,עעדיא ןא ןעיורטראפנא םיציקח לכ ץק םעד ,העושי
 ןופ עעדיא יד ןײז וליפא עעדיא יד געמ .טריזילאער ךיז טאה
 ,הביס יד זיא סאד .םוטםירק — רעגערט ןײז ןוא םוטנטסירק

 ןײמ טימ ,ןביולג ןרעדנא םוצ רעביא טשינ ײג ךיא סאװראפ
 ןטימ ןעמוקעג חישמ ךעלקריװ זיא ןעד .םיא וצ עביל רעצנאג
 זיא רע ביוא ?ךאנ רימ ןדײל סאװראפ יוזא ביוא ?םוטנטםירק
 ױא ואװ ? גירק רעד ,טפאשטנײפ יד ,ןײפ יד םאװראפ — אד

 ז םימשה־הוכלמ סאד
 ־ו־
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 ןזןפ ןקארשרעד ױו טלעטשעגפא ךיז טאה ראטקאד רעד
 םוצ ןעמוקעג רע זיא טציא טשרע .רעטרעװ ענעגײא ענײז
 רע .ןריפאלאגראפ טזאלעג ךיז טאה רע ץהואװ ,ןײזטםואװאב
 ׳אב וצ ,ןסאפ וצ ךיזיטימאב ,ןסנאה ראפ ןקארשרעד ךיז טאה

 .ןעגנולעג דלאב ךיוא םיא זיא סאד ןוא ךיז ןשרעה
 עטסכעה סאד םוטנטסירק סאד זיא ךאד רעבא —
 עלא טימ — ,ראטקאד רעד קירוצ ךיז טפאכ — ,עכעלשטנעמ
 ״איסעמ רעד ןופ גנוריזילאער עטםלדײא יד ךאד ןרעלעפ ענײז
 ןעװעג־דנאטשמיא זיא רוטאנ עכעלשטנעמ יד סאװ ,עעדיא רעש־ד
 — ! ןגונעג ריד ףראדאב ,םנאה ,םאד ןוא .ןבעגוצסיורא ךיז ןופ

 ןצנאג םעד ןגעװ ןעװעג־טםואװאב ןיוש ךיז זיא ראטקאד רעד
 ןוא קינעמילפ ןײז ראפ טגידערפעג טאה רע םאװ ,לוםפ־הפרט
 זיא סאד רעבא — .רעטרעװ ענײז ןעמענוצקירוצ ךיז טימאב
 רעדףיוא ןעײטש סאװ ,יד ראפ ,זנוא ראפ םעלבארפ א ךאנ
 ךיז ,טשינ־ץעגרע ןיא ןעגנאלאב עכלעװ ,יד ראפ ,ןגעװ טי^^מ
 םעלבארפ םעד טימ רעמ טשינ טםאה וד .ןעלבירג וצ ןירעד
 .געװ רענעפא ןוא רעראלק א טײטש ריד ראפ .ןוט וצ םאװ

 רעד ףיוא טםײטש וד .טזעלעג ריד ראפ ןפנעז ןגארפ יד עלא
 ־טלגערעג רעירפ ץלא זיא ריד ראפ .ךירטש ןופ טייז רעטייװצ
 ,ןוט וצ טסאה וד סאװ ,עגיצנײא סאד .ןראװעג־טמיטשאב ןוא
 ןכלעװ ףיוא ,געװ םעד ףיוא רעכיז ןײג וצ ,עגנױ ןײמ ,זיא
 ,עשיראנ ןופ ןריװרענעד ךיז ןזאל וצ טשינ ןוא ךיז טסניפעג וד
 ןפורעגסיורא ,ןשינעעשעג עדנעײגכרוד ,עכעלטראװטנאראפמוא
 סאװ ,טײלעגנױ יד ךיוא זיא ,םנגירעביא .טײצ רעד ךרוד
 וצ אנקמ םאװ אטשינ ,טכארבעג ןעקנאדעג יד ףיוא ךיד ןבאה
 סאװ ןיא ,טםײװ וד .גאטליואװ םיוא טשינ םע ןעוט ײז .ןײז
 רעצנאג רעד .ךיז טניפעג דנאלרעטאפ רעזנוא ענאל א ראפ
 סאװ .טלטײבעגםיוא דנאל רעזנוא ,טריניאור זיא םאלקלטימ
 ןײק טשינ זיא םע ?טנגױ רעזגוא טאה ןװיטקעפסרעפ אראפ
 םעד ןרילראפ ,דלודעג ןופ םיורא־ןעײג ײז םאװ ,רעדנואװ
 ־לוזער ןוא הביס יד ןשיװצ ןצענערג יד ןשיװראפ ,תעדה־בושי
 ףיוא ןא־ןלאפ ײז ,ןביולקרעדנאנאפ טשינ ךיז ןענאק ײז ,טאט
 וצ ,ןעלפײװצראפ וצ םעד בילוצ רעבא .ןשטנעמ עגידלושמוא
 ןעלפמעטם וצ ןוא ...ונ ,ונ ?גנודליב עשימעדאקא יד ןפראװ
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 ןוא ,ינ !ץנערוקנאק עשיטסיאגע םלא ערעידאק עשימעדאקא יד
 ןענעז ןשטנעמ על8 ז םנאה ״עביל־ןשטנעמ ןײד זיא יואװ
 םעד ןעמורב וצ ןביוהעגנא ראטקאד רעד טאה — ,רעדירב

 ...עינאפמיס עטנײנ םנװאהטעב ןיא ראכ ןופ װיטאמ

 ןופ ןטראװרעד טײהשטנעמ יד ןאק סאװ רעבא ,אי —
 ןאק תוכרב אראפ סאװ ?טנײה ןבאה רימ יװ ,גנודליב אזא
 שטנעמ םעד ,ףיורעד משינ טוראב עכלעװ ,גנודליב א ןעגנערב
 וצ ערעיראק ידב ,ןקעװצ עשיטםיאגע ףיוא ראנ ,ןעניד וצ
 יװ ,גיאעפ םעלא ףיוא זיא ערעל אזא ,גנודליב אזא ?ןכאמ
 טאה טפאשנסיװ עצנאג יד יװ ,גירק ןיא ןעזעג םע ןבאה רימ

 !ןטארוצםיוא ןשטנעמ יד טסניד ןיא טלעטשעג ךיז

 — ,עגנױ ,ךיד גיאוראב ,ןבירטעגרעביא זיא סאד ,ונ —

 רע רעבא .ריט רעד וצ ןםנאה גידנטײלגאב ,לקנא רעד טגאז
 ,וטסײװ — .סיורא״טײג רע רעדײא ךאנ ,ןײא םיא טלאה

 טםקאװ טשרע םוצ ?טכאמעג טרעװ גירק א יוזא יװ ,םנאה
 ׳ראקעג טרעװ רע ,סקיװעג קנארק א יװ םידיחי ײב םיוא רע
 ןרעביא ןעקנאדעג עטכעלש ךרוד ,טפאשנדײל ךרוד טעמ
 ןגעג טכארבעגסיורא אד טסאה וד םאװ ,ןעקנאדעג יד .ןטײװצ
 •טסקאװ םע עכלעװ ןופ ,ךעלדנרעק יד ןענעז ,םירבח ענײד

 ןיא טשרע םוצ ןפמעקאב ןעמ זומ גירק םעד .גירק א סיוא
 עכעלרעפעג ,עדנקעטשנא יד ןטארסיוא ןײלא ךיז ןיא .ןײלא ךיז
 •עמאט ףראד ןעמ .טעײזראפ טפאשנדײל יד עכלעװ ,ןליצקאב
 ,ןטײװצ םעד ןײטשראפ וצ ךיז ןעימ ,ןכוז ,טפאשנדײל יד ןעװ
 םאװ ,תובים יד ןכוזרעטנוא ,טרא ןײז ףיוא ךיז ןלעטש
 ןא ךרוד .ןעגנוטערטסיורא עםיװעג וצ ןטײװצ םעד ןעגנערב
 וןשרעהאב וצ ןײלא ךיז ןליװ ןדנעביל־ןשטנעמ ,ןטנעגילעטגיא

 ...!ןײלא ריד ןיא גירק םעד ןפמעקאב וצ ןא׳בײה

 !טכאנ עטוג א ,לקנא ,ריד קנאד א —

 !טאג ,טנגױ רעגיטנײה רעד זיא םע טכעלש יװ —

 סאה ?טכארבעג קילגמוא םאד ריא ףיוא ןעמ טאה םאװראפ
 טביוראב זיא טנגױ רעזנוא ןעװ ,טלעװ יד טאה טפנוקוצ אראפ
 ךיז טאה — ?דניז יד טגארט רעװ ?דײרפ ןופ ,קילג ןום
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 ׳נא טצעזעגקצװא ךיז טאזז רע ן־וא ,טגערפעג ראטקאד רעד
 — ״םזילאירעפמיא ןשיזיוצנארפ םעד ןגעװ״ לקיטרא םאד ןפײרש

 ראפ — טיפעג־־רור ןופ גנוצעזאפ רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא
 טראװעג ןיוש טאה עכלעװ ,גנוטײצ רענעלגעט רעםיורג רעד

 ...ךיורעד
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 טכאכ רעד ןיא ןײלא דמניןנ

 םמד טליפעג ןעמ טאה ךיק רענעמכױלאב-לקגוט רעד ןיא
 ןן טגיז ןיוש טײטש סאװ ,טיורק טכאקעג ןופ קנאטשעג

 ראפ קראמ ןפיוא ןזיװאב ךיז טאה טיורק טניז ,זיוה ןיא געט
 ןיא יװ ןעמ ט^ה סרעקיטם יד ײב זיוה ןיא .וײרפ ןגיל־ב א
 ןוא סעילפאטראק טימ טשרע םוצ ךיז טעמראקצג רעזײמ עלא
 טימ — קרןןמ ןופ טײקטסעפ רעד בילוצ ,טציא ןוא ׳ןשקאל
 ןוטעגנא ,רעקיטם ןאפ רעה רעטלא רעד .סעבאב ןוא טיורק
 ןגיוצצגרעבירא ,קאר־זיוה ןגיצנאלג־ץראװש ןטצונעגפא ןײז ןיא
 עטלעטשצגנא יד ןגארט םע יװ ,גגוצישאב א טימ לברא יד
 -נגײװש רעטםנרע ןא טימ גידנצטש יװ טאה ,םארױב יד ןיא

 ,יורפ עקנארק יד טאה רע •״טכילפ., ןײז ןוטצג עגימ רעגיד
 ,לוטש ריא ףיוא ןריויעגנא טײרב ןוא קיד ןסעזעג זיא עכלעװ
 ריא טאה רע .דניק ןײלק א ןסע טיג ןעמ יװ ,טעמראקעג
 א ןופ לפעל א טימ ןײרא ליומ ןיא סטכעקעג סאד טגנאלרעד
 טאח ןעמ םאװ ,ץירג־רעבאה א ןעװעג זיא םאד .סיורא-רצלעט
 ךיז טביולרעד קראמ ןופ גנוטלאה רעטםעפ רעד בילוצ ךיוא
 ״אב וצ ןוא ךלימ טימ ןכאקוצפיוא יורפ רעקנארק רעד ראפ
 ״טמיטשאב ראנ זיא גנוצלצמשאב יד .רצטופ רעטכצ טימ ץצלעמש
 רעקיטס ןאפ רצה טאה ךיז ראפ ,ןײלא ױרפ רעד ראפ ןצװעג
 ךיוא טאה עכלצװ ,עניראגראמ צשידנעלאה עסכע טאהעג־גונעג
 וצ ןביוהעגנא קראמ םעד ןופ גנולעטש רעטסעפ רעד בילו*
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 •נגעלראפ ןופ קאמשעגײב םעד ןריולראפ ןוא רעשירפ ןקעמש

 ךיז ןעמ ט$ה גאטימ םוצ ךאװ רעד ןיא לןזמ ײװצ .טײק
 רעדא קעפש-גאטנוז ףױא ,שײלפ״סדרעפ טציולרעד ןיוש טציא
 ,ןדער טנןןקעג טאה רעקיטס יורפ יד .םעקילורק ןופ שײלפ

 פילוצ רעבא טאה יז .ןעײרש לאמטפא ,ןעלדיז ,ךיז ןרעזײב
 רעד טימ ןצנאגניא ןגעװאב טנאקעג טשיג טײקגירבאלש ריא
 .מפלעה א ראנ רעקגיל רעד טימ ,םופ ןטכער ןוא טנאה רעטכער

 ,ןרעטש ןגידעקע־רעיפ ןכיוה ,םענײש ןײז טאה רעה רעטלא רעד

 םענעסקאװאפ״טוג ןײז בילוצ ןטינשעג יוזא ךיז טאה םאװ
 רעבא .טשטײנקעג רעצ ןיא ןוא גראז ןיא ,ראה פאק ןעיורג
 ־עלרעניא רעד ןופ קורדמיוא רעגיצנײא רעד ןעװעג זיא םאד
 זיב ןזעװ ץנאג ןײז טלופעגנא טאה ם§װ ״גנורעטיבראפ רעכ
 ןטלאהעגנא רעטײװ טאה םינפ עטמעראםעג־טוג םאד .זלאה םוצ
 ״לעפ׳ןקאב עטײרב ענײז ףיוא .טײקגיאור עגיזײא ,עטלאק ןײז
 עטיור עכעלקנערק ײװצ ןזיװאב םנטצעל ראנ ךיז ןבאה רעד
 ןײז .ןראװעג׳רעגיטכיל ןוא •רעטײרב טציא ןענעז םןןװ ,ןקעלפ
 ןיא ,רראב עםײװ ענײש עטשרעבעגםיוא ןוא עטמעקעגםיוא
 •עג רעטשומ ןיא ״טרינילפיצםיד״ זיא רןןה עדעי רעכלעװ

 טגײלעג טײקטלא רעמענראפ ןופ ןאפ א יװ ךיז טזןה ,ןענאטש
 •טםעפ רעד ביולוצ טציא טאה ןעמ שטאכ .טםורב ןײז רעביא

 רעטכאט יד סזןװ ,םעד בילוצ רעבא רעמ — קראמ ןופ טײק
 -״טפאשלעזעג רעכעלשטנעמ״ רעד ןופ ןראװעג־ןםאלשעגסיוא זיא

 ,ןירעטכעװ־זיוה רעד ךרוד גנונידאב עדמערפ רעמ טצוגאב
 ןטלאהעג בײװ עטלפירקרןןפ םאד ןענעמראק וצ רעבא רע טאה
 .ןרעדנא ןײק טיורטראפנא טשינ ןוא בוח ןכעלנעזרעפ ןײז ראפ
 טרעװ יז ןעװ ,ןעװעג־רעביל רעבא םע טלאװ דילאװניא םעד
 צנעגנודעג ךרוד טלדנאהאב טײהנגעלעגנא רעטאקילעד רצד ןיא
 יד רןןנ ךיז טליפ םע עכלעװ ןיא ,ענעגײא ןופ רעדײא ,טנצה
 ־עג יז ט^ה םע ...רעטקאראכ ןופ ןילפיצסיד יד ןוא ״טכילפ״
 ןוא טײקגיאור ענרעזײא ןײז ,ןגײװש גידתונשקע ןײז טצײד
 ןײז ןוטעג טןןה רע ןצװ ,טײקנסאלשעגפא עטלגיזראפ ןײז
 רעד ,גידנעטש ןעװעג רע זיא רעגײװש א .טעברא עטאקילעד
 עטלײצעג טדערעג ראנ ריממ טן^ה רע .רעקיטם ןןןפ רצה
 טײקגראק ןן טימ .עטסגידנעװטיונ םאד ראנ סאד ןוא רעטרעװ
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 לדנצר א טלאװ טראװ סעכעלטיא יװ ,ץאז ןדעי ןײז טגעלפעג
 ,ןעמוקצגנא ןענעז ןטײצ עכעלקערש יד רעבא טניז .טםאקעג

 •ןגיװשרן$פ זיא ןוא ןעגנאגצגנײרא ךיז ןיא ןצנאגניא רע זיא

 זיא סע טניז ,ןראװעג-טמזטשראפ רע זיא רעמ ךאנ .״ןראװצג
 ׳ןילפיצםיד״ רעטרעהרעדמזא רעד ,רצכעלקצרש רעד ןעשעג
 יד .ןימאלוגער-החפשמ םעד ןיא רעטכאט ןײז ךרזד ״ךתב
 •עג טאה יז סאװ ,םעכ ריא ןשאלעג טאה יורפ צטלפירקראפ

 רעד .ןטליש ןוא ןעײרש ,ןדער ךרוד ,דניק ריא וצ ןגארט
 •עג ,ךיז ןיא טײקרעטינ ןײז טמיראװעג טאה רעפא רעטאפ

 ,רעײפ א טנערפעג טאה ץראה ןיא .טםענ ןײז ןיא סע טזלאה

 ןזפ טײקנסאלשראפ יד .גיאור ןעװעג זיא םינפ סאד רעפא
 עגירפאלש ריא זא ,טריװרענעד יוזא יורפ יד טאה ןאמ ריא
 ,טגאז ןעמ .טולפ טצײרעצ ןופ ןראװעג-ןפאלעגנא זיא טיוה

 זיא סאד ,טײהדניק צטײװצ רעײז רעפיאיןבעל ןשטנעמ עטלא
 ,טציא םיראװ .גנוטכינראפ ןוא טיוט ןופ טײהדניק א רצבא

 -טכילפ םעד ןופ טעמראקעג ,לוטש רעכעלגצװאפ רעד ףיוא
 רצטמיוצעגמוא ןום עירופ א ןםצזעג זיא ,ןאמ ןגידנגײװש
 •עריויצגנא ,םענצלאװשעג םעד ןיא לרצמעק םעדעי ,טײקזײב

 טאה ס^װ ,טײקםטכעלש טימ טפאזעגנא ןעװצג זיא פײל םעב
 רעגירפאלש רצד ךרוד ץנאלג םצנירג א טימ טגײשעגכרודא
 ןוא טיוט ןופ רצגרעב יװ ךיז ןפ^יד ןדלאפ-טיוה יד .טיוח
 טאהםעפ רעדןוא ערעדנא׳ס׳ףיוא־םנײאךיזטעילאװעגנאגנוטכינרןןפ
 צטלאק יד ךרוד-,פײל ןופ רעטםנצפ יד ךרוד טקוקעגםיורא
 •^װשצגנא יד ןיא ןסעזצג עטעקאנ ןעגעז עכלצװ ,ןגיוא ציולפ
 ,ראה עכעליורג־ץראװש יד .רעכעלנגיוא צזאלנעמערפ ענעל

 ןופ רצגניפ עטפאהפמארק יד ךרוד ןטלאהעג-ןאפש ןיא שטאכ
 ריא ןיא ןסעזעג ןענעז םאװ ,ןעמאק צפראש צגילײצגא יד
 ןוא טכאמצג־ײרפ ךאד ךיז ןפאה ,ראה פאק ןטריױרפ׳גנערטש
 טימ ,טײקטארד רעפײטש רעײז ךרוד ן־עקאלפוצפיוא ןפלאהצג
 רעײפ םאד ,ןביוהעג פאק ריא רצפיא ךיז ןפאה ײז רצכלעװ

 .ריא םורא טנערבעג טאה םאװ ,םפכ ןופ

 ״ענריד״ יד לאז ןעמ זא ,טגאזצג דלאפ ריד פאה ךיא -
 ןןזאל לעװש רעד רעביא רצמ טשיג

 עםאמירג רעכעלגאטײװ ןופ רעטיצ רעראפצזנא־םיוק א
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 •נאגעגכרודא ן^מ םעד ןופ םינפ ןטלאק־זײא םעד רעניא זיא
 ״רעטשזמ יד ןיא ןעזעגנא רעטלוב ןעמ ט^ה רעטיצ םעד .ןעג
 טימ ךיז ןבאה עכלעװ ,דראב רעד ןופ ראה ענעטלאהעג
 •רעװש רעכיוה ןײז רעביא ןגעװאב וצ ןביוהעגנא טײקגיטסאה

 •ידרא טאהעג־טנײפ טאה רעקיטם ןאם רעה .טםורב רעדנגאלש

 רעטכעלש א יװ טאה קורדםיוא רעםואימ א ,רעטרעװ ערענ
 •ראהםיד מיא ײב ןפורעגסיורןן רעקיזומ ןטצײרעג א ראפ ןאמ
 ענײפ ענייז ןיא טזןה טראװילדיז א רעדא הללק א ״עינאמ
 ןע טימ טלאװ ןעמ יװ ,ןבעגעג־ירב * ןרעיוא עשיגאלןזליפ
 •ברודא ןרעיוא ענײז ןופ ךעלטײה-קיופ יד זיפש רעטמאלפעגנ^

 גנואיצאב ןיא ןעגנערב וצ סטכעלש םו^י יצרעד ךןזנ .ןכאטשעג
 •עגפיוא םיא ןיא טולב ןפארט ןדעי טאה ,רעטכאט ןײז וצ

 $ יװ ,ןראװעג־טלםײרטעצ זיא םעטטים־ןװרענ ןייז ,טכאק
 •ןגיוצעצ ײז ןוא ןעמונעגנא ײז טלאװ טנאה עטפאהפמארק

 ןײז טשרעהאב םפאשרעטםײמ רעשןארעה טימ רע טאה ךאד
 .ןגיװשעגליטש ןוא גנוטלאה

 ןאפ רעה .ךאז עמזלקערש א ןעשעג זיא סע םיראװ
 טנײה זיא סנאװ ,עטרןןק יד ןבאה יורפ ןײז ךיוא יװ ,רעקיטס
 טלאװעג טשינ ,רעטכאט רעײז ןופ םערדא םעד ףיוא ןעמוקעגנא
 •פא ראנ ,ןבירשעג ןעװעג טשינ רעבא זיא עטראק יד .ןזעל

 ןגעלעג זיא יז ,םנאנא רעכעלטנפע רעכאפנײא ןא יװ טקורדעג
 ,טײקסערקסיד רעדעי ןא ןענעײל וצ ןעמעלא ראם ףיואנפיוא

 •יד ,טגארט װירב רעטריםערדא־ךעלנעזרעפ א ךעלנײװעג סאװ

 ^חועג זיא ,סנאנא - טגאזעג רעםעב רעדא ,עטראק עגיזאד

 פטראק רעד ןיא .רעטכאמ רעד וצ טריסערדא רעטאעט ןופ
 טאה רעקיטם ןאם ןײלײרפ יװ יוזא״ זטקורדעג ןענאטשעג זיא
 -אב טשינ ׳י׳ארטקעלע״ וצ ראכ ןופ ןבארפ עטצעל יד ןיא ךיז
 ןיא ןעמענ-וצ־לײטנא ןופ ןראװעג־ןםאלשעגסיוא יז זיא ,טגילײט
 םאד טאה עטאל ןעװ ,טבאנראפ טנײה טשרע .״גנוריפפיוא רעד
 ןבארפ יד וצ טײג יז זא ,ןסײהעג םע טאה -טזאלראפ זיוה
 סאד טוט יז זא ,ןעמונעג^ ןעװעג זיא םע יװ — ראכ ןופ

 .טציא זיב
 םיא ןגעג טאה רעטכאט ןײז סאװ ,טײקגינעפשרעדיװ יד
 ןעמוקעג יז זיא סנאה ןעװ ,טנװא םענעי ןיא ןזיװעגסיורא
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 רעקיטס ןטלא פעד טשינ ט^ה סצ יװ - טרעצנאק םוצ ןעמענ
 ךאד םע רע טגזה - טצדנואװר^ןפ טעטידאטיוא־רעטאפ ןײז ןיא
 ךורב א עקאט ןיא סע :טגאזעג ךיז טאה רע .ןג^רטעגרעביא
 •רעטאפ ןײז ץגעג עיצולאװער א ,ןילפיצםיד״צילימאפ רעד ןיא

 -רע ןוא ןפא ןעשעג זיא טאט יד רעפא ,טעטיראטיוא רעכעל

 סאד םאװ ,רעטקאר־צכ ןזיװעגםיורא ײצרצד וליפא טאה יז ,ךעל
 ךרוד .טרינאפמיא רעטכאט ןײז ןיא רעקיטם ןטלא םעד טאה
 טײקכעלרעטיר רעשידענעמ רעצנאג ןײז טימ ךיז רע מאה םעד
 םיואכרוד טאה עכלעװ ,ןליװ סיורפ ןײז ןגעג טלצמשעגנגעגסנא
 טנװא םענצי ןיא ך^נ לגיר ןפיוא ןסילשראפ ריט יד טלאװעג
 רעבא םאד .ןזאלנײרןן טשינ זיוה ןיא רעמ רצטכץזט יד ןוא
 ןטשטניװעגמוא ןטימ ןײגמורא םאד ,טציא ןעשעג זיא סאװ
 ךיז ןגילײטאב ןופ ץוריה ןטכארטעגםיוא םעד רעטנוא ןאמנגבוי
 צנײמעג זיא סאד ,ײרעראנצגפ^ זיא םאד ,רזזכ׳רעטאעט ןיא
 טזײװאב סאד - רעגרע ךאנ .גידריװמוא זיא םאד ,תונדזופ
 טאה עטצעל ס^ד ןוא .רעטקןזראכ םענעלאפראפ א ןופ םינמים
 -רוזפ רעמ םיא ,ןוטעג׳ײװ ןטסרעממא רצקיטס ןאפ רעה םעד

 -יולרעד ןא ןײגמורא ןופ ןינע-םצע רעד יװ ,שפנ-תמגע טפאש
 ןײז זא :ןאמנגגױ םצנעשטניװעגמוא ןשידײ א טימ שיגעב
 לאז - !״רעקיטם ןאפ״ ז? - ,רצקיטם ןאפ ןײלײרפ ,רעטכאט

 ןצוגאב ךיז לאז יז זא ,טײקגיזאלרצטקאראכ ^זא ןזײװסיורא
 רעטניה ןרעטלע יד ןראנעגוצפא ידכ ,םיצוריה עשלאפ טימ
 טוט יז .ןײמעג זיא םאד — טפאשנדײל א בילוצ ןקור רעײז
 ט^ה ןעמ יװ ,טײקטגאװעג רעכעלרעטיר טימ ,ײרם טשיג סאד
 יוזא ןיוש יז זיא ?ענעלאפראפ אזא ןיוש יז זיא .ןגיוצרעד יז
 ־ןרע סעדעי ןריולראפ טאה יז זא ,דײ םעד ןופ טקעטשעגנא
 ־אפ סלא גנוצישאב ןײז ףיוא טכער סאד טימרעד ןוא ,ליפעג
 עילימ^פ^רעד ןופ ןםאלשעגסיוא טימרצד ךיז טאה יז ?רעט

 .זיוה םעד ןופ ךיוא ״ךעלדנעטשראפ ,ןוא
 ,הללק עדעי זיא ,סולשאב םצד ךיז ײב טכןןמעגפא
 אטשינ זיא גאטײװ .ןראװצג-גירעביא סורדרזןפ ןופ טרזןװ סצדצי
 .םינפ ןפיוא עקםאמ 8 יװ ןגארט סע לאז ןעמ זא ,םעד בילוצ

 ףרזןדאב טראד ,ץראה ןיא ךיז ײב לקנױו ןײז מאה רעצ ,ןײנ
 ױא טפאשגדײל ןופ עיצאטסעפינאמ עדעי .ןעמיראװ םיא ןעפ
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 -לדיז סעדעי ,טײקגיזאלרעטקאראכ ןוא טײקכאװש ןופ ןכײצ א

 !ןײלא ךיז רןןפ גנוגידײלאב א — טראװ
 טנײמעג טאה יז) ןעגנערב גנױ םעד ףראדאב ןעמ —

 •כיצ״ רוה־ןדײ יד לאז רע זא .(גנאגפלאװ ןוז ריא טימרעד
 לפעל ןסײה א גידנעמענ ,טגאזעג רעטומ יד טןןה — !״ןגיט

 .טגנאלרעד ריא טאה ןאמ רעד סאװ ,פוז
 םענײמעג םעד נילוצ זיא טנאה עטקערטשעגםיוא ןײז
 ״עג״טכארבעגסיורא ,ליומ סבײװ ןופ ןלאפעג זיא סאװ ,טראװ

 סעטיצ א מאה םערא ןײז ,גגוטלאה רעגיאור ריא ןופ ןראװ
 רעביא ןסזןגראפ ךיז טאה פוז לפעל רעבלאה א ןוא ןוטעג

 .ןײרא ןטפאק ןיא זלאה סיורפ רעד

 ! ? ןײז׳רעגיטכיזראפ טשינ וטםנאק ,ןליװ סעטאג םוא —

 •עגםיורא רע טאה — ז גנוגידלושטנא םוא טעב ךיא -

 רעד טימ ןוא גנאלק ןשיטענאפ ןלופ ןיא רעטרעװ יד טכארב
 ןײז ןופ זלאה ןגישײלפ ןופ פוז ענעסאגראפ יד עטעװרעס

 .טשיװעגפא בײװ

 ׳אב רעד ףיוא בײװ ןײז טאה רעקיטס ןאפ רעה ןעװ
 ,טריפעג רעמיצפאלש ריא ןיא ךיק ןופ לוטש-רעדער רעכעלגעװ

 -אק םעד ךרוד לוטש יד ןריפוצײבראפ ןעמוקעגסיוא םיא זיא

 ןטימ ריט-םגנאגנײא יד ןעגאטשעג זיא ײז רעביאנגעג .ראדיר
 עטבעװאב סבעװגיפש טימ סאד םאװ ,ןטכיולאב טכיל ןגראק

 טאה רעטכײל־גנעה ןסיורג ןופ לפמעל עשירטקעלע עגיצנײא
 -עג זיא ריט יד .ןפראװעג ראדיראק ןכעלמײהמוא ןיא ךיז ןופ

 ייפינאזרעפ זיא ריט יד .לפמעל סעד ןופ טכיל ןיא ןענאטש
 יװ ,טלאטשעג גידעבעל א יװ ןגיוא ערעײז ןיא ןראװעג״טריצ
 ,דילגטימ רעטםגיטכיװ רעד יװ ,עילימאפ רעד ןיא דילגטימ א

 ןאפ רעה טאה עדנוקעס א .עילימאפ רעד ןופ רעסיה רעד
 ךיז טלאװ רע יװ ,לוטש״רעדער יד טלעטשעגפא רעקיטם

 .טכארטראפ

 ינאמזזק בײװ םאד טאה — וריט רעד וצ ךימ ריפ -

 .טעװעד

 .טכראהעג גידנגײװש יז טאה רע

 ״ראפ וצ ריט רעד ףיוא לגיר םעד טאהעג-העדב טאה רע
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 ענײז טםזאװצג טלאװ בײװ ם§ד ױו ןעװעג זיא םע .ןםילש
 :ןפורעגנא ךיז יז טאה ,ןעקנאדעג

 !ןכאמ ןײלא סע לעװ ךיא -
 םאװ ,גנוגנערטשנא רעטרעהרעדמוא טימ ,גידריװקרעמ

 עקנןןרק יד ךיז ט^ה ,ןזיװצגסיורא טשינ מציא־זיב םע טאה יז
 ״נוא ,םערא ןקניל ןכצלגצװאב־בלאה ריא ףיוא טנעלעגנא יורפ
 ןופ ןײלא ךיז יז ט$ה ״סופ ןקניל ריא ךרוד טציטשעגרעט
 ןעמונעגנא יז טאה ןײצ יד טימ ןוא ,טלעטשעגפיוא לוטש רעד
 ״עניא ןופ רימ יד טלגירראפ ןוא לגיר םעד ןופ לטנעה םאד

 ..^!ינײװ
 ךיז טעצןןיא ןפלאהעג בײװ םעד טאה רע יװ ,םעדכאנ
 ןײז ןיא'' ךיז וצ רעקיטס ןאפ רעה רעד זיא ,ןגײלנײרןן
 טײקגיאור רעשיפמילא טימ ןוא ןצגנאגצגפיורא רעמאק-עידוטם
 מעברא רענעםירעגרעביא ןײז וצ רעטײװ ןעמונעג ךיז רע טאה
 ןאמרעה״ דיל םעטעג וצ ןםאלג עשיראטסיה יד זןצצזוצטר^פ

 :לעטש רעד ףיוא ןלאפעג זיא קילב ןײז .״אעהטאראד ןוא
 :טגאז ןוא טנאה רעד ײב ןא יז טמענ ןאמרעה״,

 טײװ ןוא רעטנוא־טײג גאט רעד ,ןײג רימ ןלאז -
 ״...ןעבדעטש םאד טגיל

 לגיר רעד ןעמעװ ראפ ,יד זיא טײצ רעבלעזרעד ןיא
 ׳עג ,ןראװעג־טקורראפ גיבײא ףיוא זיא זיוה ןכעלרצטאפ ןופ
 ןעװעג זיא סע .רעטאעט־םליפ א ןיא ןטבילעג ריא טימ ןםעז
 ןכלעװ ,ןעמליפ עליטש רענאקירעמא עטםעב יד ןופ רענײא
 ןיא טײװ טעה״ - טיפירג רצםישזער רעד טײרדעג טאה םע
 םידראה סאמאט ןיא טנאמרצד טאה םאװ ,צנעצם יד .״חרזמ
 -עג לאגעל־טשינ ,עגנױ א יװ ,טלעטשעגראפ טאה ,ןאמאר א
 ,דניק ןריובעג-ךעלרעמוא ריא ןײלא טפיוט רעטומ עטארײה
 םנאה רעכלעװ ןיא ,עיצאוטים רעד בילוצ .טבראטש םצ רעדייא
 ןעװעג־גיאעפ ײז ןענעז ,ןענופצנ ןײלא ךיז ןבאה צטאל ןוא
 -רעביא ןוא קיטירק רעדעי ןא םעיצאמע עדנריר ןעמענוצפיוא
 טלדנאהעג ןעװצג ךיז טלאװ סע^ יװ יוזא ״טימרעד ךיז ןעמענוצ
 ,ןראװעג׳טםנרע רעײז ןענעז ײז .לרוג םענעגײא רעײז ןגעװ
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 רעפיט ןין? טעילוטעגפיונוצ יוזא ןסעזעג ןענעז ײז ןעװ ןוא
 ןטלאהעג ,םעטא ןשימטיר ןײא ןיא טמעט^עג ,טײקטכארטראפ

 ,טכאדעגםיוא ײז ךיז ט^ה ײפרעד ,טנפה יד ײפ טםעפ ךיז
 רעײז ראנ ,ןפעל דמערפ ןײק ןופ טשינ רעיושוצ ןענעז ײז זא

 .טנװײל רעד ףיוא ײז ראפ ײפרןןפ-טײג לרוג רענעגײא
 :טגאזעג םנאה טאה םײהא געװ ןפיוא

 ,טעשעג םע טײקגיטכערעגמוא ליפיװ ,גידריװקרעמ —
 ןןן-טוט ןעמ רעצ״ןוא-ןײפ ליפיװ ,טײגאפ ןעמ תולװע לימיװ
 זומ ךיא .םוטנטםירק ןוא םוטסײק ןופ ןעמאנ ןיא ןשטנעמ
 ןוא ןרידוטשכרוד טנעמאטסעט םעײנ םעד ךעלטגרא לאמא
 סע זא ,ךעלקערש יוזא עקןזט זיא קרעװ םאד יצ ,ןעגיפעגםיוא
 ןופ ןעמאנ ןיא ערעדגא יד ןדײל ןוטוצנא ,טכעלש יוזא טקריװ

 ....יםוטנטםירק
 .טכאלעג טאה עטןןל

 ...!סנאה ,טםירק רעטכעלש א טםיפ וד —
 ןופ ןגיוא יד ןיא .יוזא סיוא ךיז טעז ,אי ?ךיא ןיפ _
 וצ ריד טימ ידפ ,טםירק גונעג טשינ ךיא ןיפ רעטןןפ ןײד
 ןא יװ ךימ רע טזאל םעד פילוצ ,ןײג טרעצנאק ןפיוא ןענאק
 ןופ ןגיוא יד ןיא .ןײטש ריט רעד רעטניה'^ םעגעםימשעגפא
 ראפרעד ,טשינ טםירק ןײק ךיא ןיפ םירבח עכעלטםירק ענײמ
 .ןיטנעדוטם רעשידײ רעטלװעאפ א ראם ןא ךיז םענ ךיא לײװ
 ןיוש זיא סאװ ,רעטומ רענעגײא ןײמ ןופ ןגיוא יד ןיא וליפא
 םע זיא רעכלעװ ,לקנא ןײמ ןופ רעדא ,טשינ ןיטםירק ןײק
 גונעג טשינ ךיוא ךיא ןיפ ײז ראפ - ןעװעג טשינ לאמנײק
 ערעדנא ןופ לרוג ןטימ ךיז ריסערעטניא ךיא לײװ ,טםירק
 ןגיוא עטקאהעגרעטנוא ןעמוקאפ ךיא פאה לייװרעד .עטהלװעאפ
 ,טייקשידיי ןײמ פילוצ יצ-,סאװ פילוצ טשינ םײװ ךיא ןוא
 טםירק א זא ,םיוא ךיז טעז !טייקכעלטםירק ןיימ פילוצ רעדא
 םע טגירק ןעמ סאװ ,עיגעליװירפ א זיולפ ראנ ױא ןײז וצ
 ןײק ךיז טימ טגנערפ סע ןוא ,לדא םעד יװ ,טרופעג ןטימ

 .טימ טשינ תובײחתה םוש
 יד ןוא ?עיגעליװירפ א ראנ םוטנטסירק סאד זיא -

 ךאנ טגנערפ ןוא טכארפעג טאה סע סאװ ,תונפרק עםיורג
 ?גאט ןגיטנײה ןזיפ
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 טױל טצאשעג טרעװ לאעדיא ןא ןופ טרעװ יד ןעװ -
 •טימ יד ראפ טגנערב לאעדיא רעד ס^װ ״םטוג םוכס סעד
 לײװ ,לאעדיא רעטסכעה רעד םוטנטםירק סואד זיא ,ןשטנעמ
 ןפעל רעײז ןשטנעמ סע טרעטסײגאב ןרןזי רעטנױוט טניז
 ןופ טרעװ יד ןעװ רעבא .עטײװצ יד תבוטל ןעקנעשוצקעװא
 -עג טאה יז סאװ ,ןדײל יד טיול ןרעװ-טפשמעג לאז הנומא
 ״טלײטרואראפ םוטנטסירק סאד זומ ,ןשטנעמ־טימ יד ראפ טכארב
 טולב ןטםרעממ^ ט§ה ס§װ ,תונומא יד ןופ ענײא ראפ ןרעװ

 .טס^קעג
 ?סע זיא םאװראפ -

 יד זא ,םיוא ךיז טעז סע לײװ ,ראפרעד זיא םאד -
 ״ןעמוקעג ןײזטםואװאב םוצ טשינ ךאנ ןענעז ןטסירק עטסרעמ
 ,םוטנטםירק םאד זא ...בײחמ םעפע וצ זיא ןײז וצ טסירק א זא
 ךאנ טגנערב ,ןפעל ןיא גנולעטש רעטריגעליוױרפ רעד רעםיוא
 ...טשינ טסירק ןײק זיא ןעמ עכלעװ ןא ,ןטכילם טימ ךיז טימ
 טםעטארפ םלא .לקנוט ןוא ליטש ןעװעג ןענעז ןסאג יד
 טאה ,ןזיוצנארפ יד ךרוד טיבעג-רור ןופ גנוצעזאב רעד בילוצ
 סאניק יד ךיוא ,ןסילש וצ ירפ רעזײה־עפאק יד ןליוםאב ןעמ
 רעגיטכיל רענעקורט רעד ןיא .ןםאלשעג גיטײצירפ ךיז ןבאה
 םע זא ,קורדנײא ןא טכ.זמעג ןםאג ערעעל יד ןבאה טכאנ
 טשינ רעגײזא ןעצ ןײק ךאנ זיא סע שטאכ ,טעפש ןיוש זיא

 .ןעװעג
 זא ,ארומ באה ךיא .םנאה ,םוק ,ןליװ סעטאג םוא -
 •ראפ קינאפ ןיא טגאזעג יז טאה - זןעמוק טעפש״וצ לעװ ךיא

 .ןגאלשםיוא ןעצ רעגײז םעד טרעהעג טאה יז ןעװ ,טפאכ
 .עםארטש־ןעקנאר רעד וצ טלײאעג ךיז ןבאה ײז

 ״נא ךיז ײז ןבאה ,זיוה ןראפ ןעמוקעגנא ןענעז ײז זא
 ,תמא - ןענאטשעג זיא םאװ ,לר§פ רעדנא ןא ףיוא ןגאלשעג
 ןופ רעיוט ןראפ ר$נ ,גנאגנײא ןכעלטפאשרעה םעד ראפ טשיג
 ןופ רעטכאט יד ,רעניפש אטראמ ןעװעג זיא סאד .ףיוה
 עניציפא רעד ןיא טניואװעג טאה רעכלעװ ,רעטעברא־רעםאלש
 ,ךירנײה ץאש ריא טימ ןענאטשעג זיא יז .זיוה ןום
 עטאל יװ ,ןעמוקעג טשרע ךיוא זיא יז ןכלעװ טימ
 .טנעקעג ךי? ןבאה ךעלדײמ יד .רעטאעט־^ניק ןופ ,סנאה ןוא

 .23 ,טמרגיא סייפ ,שא םולש
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 עאה ןוא לדײמ גידעפעל $ רעײז ןעװעג זיא עט^ל םיראװ
 ״וװנכש רעד ןיא ןעניגעלאק עלא טימ ןםאלשעג־טפאשטנײרפ
 רעדא דנאטש ריא ןופ אי ןענעז ײז יצ ,גידנקוק טשינ ,טפןןש
 ״נאנ רעד ןוא המחלמ רעד בילוצ ןענעז ,םנגירעפיא .טשיג
 .ןדנאטש יד ןופ ןדישרעטנוא יד ןראװעג׳טרעטשעצ טײצ״המחלמ
 ,״ץאש, ריא טלעטשעגראפ ןעטאל ר^פ טאה אטראמ
 •ראפ ןוא ןפלעה טנאקעג טשינ ךיז עטאל ןיוש טאה
 ׳נופ לםיבא ןענאטשעג זיא רעכלעװ ,ןםנאה ײז ראם טלעטשעג
 ןוא עטאל ,ײז יצ ,ןםיװ טלאװעג טאה אטראמ .םנטײװױעד
 רעטכולפראפ רעד רעביא ןבאה־הנותח טשינ ךיוא ןענאק ,םנאה
 טשינ גנוניואװ ןײק ןענאק ײז ןכלעװ בילוצ ,״ץוש־םגנוניואװ״
 -״!ןבוטש ליפ יוזא אד ךאד זיא ךײא ײב רעבא״ .ןעמוקאב
 טימ טנגעזעג ךיז טאה עטאל ןעװ ,טרעדנואװעג ךיז יז טאה
 זיא ךײא ײב ,ףיורא טימ םיא ךאד םענ וד, - .ןםנאה
 - .ןעטאל טמיורעגנײא יז טאה - ״:גונעג ץאלפ אד ךאד
 וצ םיא טכאנ׳רעטניװ רעטלאק אזא ןיא דאש א ךאד זיא םע,

 ...״ןײלא ןםיורדניא ןזאל
 ןעװ ,לאמ םעדעי טײהניואװעג םנעסנאה ןעװעג זיא םע

 רעטײװצ רעד ףיוא ךיז ןלעטש וצ ,ןעט^ל טריפעגפא טאה רע
 ךיז טזײװאב פןןק םעטאל זיב ,ןטראװוצפא ןוא ראוטארט טײז
 •טקעטש יז ןכלעװ ךרוד ,קאטש ןטירד ןפיוא ןביוא קישטפול ןיא
 •אב םעד טניז .םורג ןטצעל א טימ טנאה יד םיא וצ םיורא
 •וצ ןײק טאהעג טשינ רע טאה רעקיטם ןטלא ןטימ שינעגעג
 טשינ טעװ עטאל יצ ,רעכיז ןעװעג טשינ זיא ןוא ןעיורט
 ןםאלשראפ ריט יד טנװא ןיא גידנעמוקמײהא ןעניפעג לאמא
 .טשינ רע טםײװ םאד ?ןײז ןאד טעװ םאװ .זאנ רעד ראפ
 טאה םעד ףיוא - ןײז ןאק סע ןוא ןײז טעװ םע זא ר§נ
 זיב ףניפ ןופ ןרעיודעג םע טגעלפ ךעלנײװעג .טכירעג ךיז רע

 ןיא ןײגנײרא סעטאל ןופ טונימ ןעצ ױב ךיוא לאמלײט ,ןביז
 ןיא טנאה ריא ןוא פאק ריא ןופ ךיז ןזײװאב םוצ זיב זיוה
 ןענאטשעג זיא רע ןעװ .קאטש ןטירד ןפיוא ןביוא קישטפול
 ןדניװשראפ םעטאל ךאנ ראוטארט טײז רעטײװצ רעד ףיוא
 ןײז ןופ רענלאק םעד טלעטשעגפיוא ,״גנאגנײא׳םטפאשרעה״, ןיא

 ״ רןןה פןןק ןטזיולבטנא ,ןטכידעג םעד טימ ןוא לטנאמ-ןגער
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 ףיוא יז םײג טציא״ :טכארטעג רע טאה ״טלעק ראפ טרעטיצעג
 רעד ראפ ןפאלק-ץראוד טימ יז טײטש טציא״, ״!ןפערט יד
 יז טײג מציא״, .״ךעלעמאפ ץנאג ףיוא יז טנפע יז״ ״׳ריט
 •אמ רעטסכעלרעפעג רעד טמוק טציא, ,״ראדיראק טעד רעביא
 •ראפ שינרעטסניפ רעד ןיא סיוא ריא טמוק טציא — טנעמ
 זיא טציא״ ״זרעמיצפןזלש סרעטומ רעד ןופ ריט יד ןײגוצײג
 יז זיא טציא״ ״.צוטש רעטײװצ רעד ןיא ,בוטש־סע ןיא יז
 רע טאה לאמסאד ״.פאק ריא ךיז טזײװאב ןיוש, ״ןאד ןיוש
 •גײרא ןעגנובעלרעביא עריא ןום ןטנעמאמ יד טלײצעגרעביא
 ריא ןוא - לאמ ײרד ,ײװצ א רעמיצ ריא ןיא ךיז ןגירקוצ

 טנאה ריא .ןזיװאב טשינ ץלא ךיז טאה רעטסגעפ ןיא פאק
 ־ראפ ךיז רע טןזה רשפא .טלעפראפ טאה סורג ןטצעל םוצ
 .קישטפול ןיא םינפ ריא ןעזעג טשינ ןוא ךיז טשוחראפ ,טקוק
 •נןןגעגקעװא רעירפ טשיג טלאװ יז ,ןייז טשינ ןאק םאד ,ןײנ
 •פיוא ןײז ןגיוצעג טשינ טלאװ יז זיב ,רעטסנעפ םעד ןופ ןעג
 רעד ןיא ןטנוא טראװ רע זא ,ךאד טסײװ יז .טײקמאזקרעמ
 ןײא זומ םאװ ,םןזד ...?ןעשעג ןבאה לאמסאד סע לאז .טלעק

 .ןפאלק וצ ךיוה ןביותעגנא טאה ץראה ןײז ...וןעשעג לאמ
 יאב יוזא ריא רעטניה ןענאששעג עטאל זיא לײװרעד
 ןופ טנעקעג טאה יז םאװ ,רים רעמאזכראהעג דימת ,רעטנאק
 1יא ריט יד ןוא ריט רעד רעטגיה יז טײטש .ןא־טײהדניק
 ךיז טלאװ יז יװ ,ןםאלשעגפא ןוא דמערפ ,זײא׳טלאק ,םוטש
 ,ןעמוקעגראפ זיא ןעטאל .ןעגנאגעגנא טשינ ריא טימ לאמנײק
 ,היח־זיוה עשימײה א יװ ,ךאז עגידעבעל א זיא ריט יד זע
 ׳גנילדנעצ א ןיוש טאה יז .ןראװעג־זגורב ריא טימ זיא עכלעװ
 .ס^לש־פאלק רעגאקירעמא ןיא לםילש ןטימ טװאורפעג לאמ
 א יװ ,ריט יד ראנ ,דימת יװ ךיז טײרד לםילש רעד ,אי
 ■עניא ןופ טלגירראפ זיא יז ,ךאנ טשינ טיג היח עטנשקעראפ

 .גיגײװ
 .ןײז טעװ׳ם סאװ טשינ טםײװ יז ? ןײו טציא טעװ םאװ
 ףיוא ך^נ טראװ יז ,ראדיראק ןיא ךאנ יו טײטש לב־םדוק
 ןופ ךיז טעװ ריט יד ןוא סנ א ןעשעג טעװ רשפא .םעפע
 םײטש יז ,טכיל ןײק רעמ טשינ טכאמ יז .ןענעפע ןײלא ךיו
 ־רעטסנים רעד ןיא רעםעב ריא ויא סע .שינרעטםניפ רער ןיא
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 טרעלק יז .ןפײל3 וצ ראדיראק םענעטכיולאפ ןיא יװ שינ
 ,ןײנ .טלעק רעד ףיוא ןסיורדניא טראװ רעכלעװ ,ןםנאה ןגעװ
 ןײטש רעפיל טעװ יז .ןגאז םאד םיא ןײגםיורא טשינ ןאק יז
 זיפ ןטראװפא ןוא ריט רעד רעטניה יוזא טכאנ עצנאג א
 ןענאק טעװ יז ןוא ןעמוקםיורא רעװ טעװ םע זיפ ״ןגראמ
 יז טאה ןײגוצנײרא ןיהואװ ,ריט ערעדנא ןײק ...ןײגנײרא
 יז טעװ אד ןוא גיפיולראפ יז טגנאלאפ אד .טשינ לײװרעד
 םיראװ ,ןטראװפא ןוא פערט יד ףיוא ןצעז ךיז טעװ יז ,ןײטש
 .ןטינשעגפא זיא ץלא זא ״ןפעגוצ טםײה ןענאדנופ ןײגקעװא
 ראפ ...םיוא זיא ץלא זא ,ןפיולג טשינ ךאנ ריא ךיז טליװ סע
 יז טפײה .טשינ ךאנ יז ליוז םאד ,ארומ ךאנ יז טאה םעד
 ,עמיטש רעליטש א טימ טשרע םוצ ןפור וצ ןוא ןפאלק וצ ןא
 ^ד ךאד ןאק ךיא !ףיוא-טנפע זףיוא־טנפע* :רעכעה ךאנרעד
 ךיוה טאה יז ״ךיז טכאד ריא ״!טכאנ עצנאג א ןײטש טשיג
 יז ןוא ,ןרעה טציא טזומעג ןעמ טאה ןעגירעד ןיא ,טפאלקעג
 .ןפורפא גינײװעניא ןופ ךיז לאז ןעמ זא ,פא־טראװ ןוא טײטש

 .םא טשינ ךיז טםור רענײק
 ףיוא־טפיוה ,טרעטיצ יז ...טלאק רעײז ריא טרעװ םע
 ,ךעלמײהמוא ריא טרעװ םע ,ןרעדנא םעד ך^נ םענײא סיפ יד
 םאד סואימ ריא טרעװ סע - רקיע רעד ןוא ,םעװקאפמוא
 יד ףיוא ןצעז טשינ ךיז טעװ יז ״ןײנ .ןטלאהםיוא סאד ״ןײטש
 ־וצ יז לאז ןעמ ידפ ,טכאנ עצנאג א ןטראװפא ןוא פערט
 ,ןטנוא ןײגרעטנורא טעװ יז .םערט יד ףיוא ןעניפעג םגגראמ
 טעװ יז .טכיל אד ןירעטכעװ־זיוה רעד ײפ ךאנ זיא רשפא
 טאה יז) גנאגנײא־ךיק רעד וצ לםילש א יז טאה רשפא ,ןגערפ
 לײװ ,ןעמונעגטימ גנאגנײא־ךיק םוצ לםילש םעד רעמ טשינ
 טשינ ךיז טגיטיונ יז זא ,ןזיװעגסיוא ריא ךיז טאה םנטצעל
 יז ״פערט יד ןופ גיטכיזראפ פארא־טײג יז .(םיא ןיא רעמ
 סע זא ,ןקרעמאפ טשינ לאז ןעמ ידפ ״טכיל ןײק טשינ טכאמ
 ״ףיוה ןיא ןטנוא פארא־טמוק יז זיפ ]ראדידאק ןיא רעװ טײג
 טשיג ןירעטכעװ-חוה יד טעװ יז זא ,פא ךיז ײפ יז טכאמ
 ,םנטשרע ...ןעמענ טשינ לםילש םעד ריא ןופ טעװ יז ,ןרעטש
 ריא ראם ןםאלשראפ ןפאה ײז ןעװ ,קעװצ ןײק טשינ סע טאה
 ריא ראפ ןםאלשראפ ןפאה ײז זא ,םע טםײה ,ריט-טנארפ יד



 נ5ד וננודגפא םײב

 טימ ךיז ןםײרוצנײרע טשינ ןיז ןײק ךאד םע טאה - סײה יד
 ,םנטיױוצ ...ןטלאה רצמ טשינ יז ליװ םײה ריא ,טלאװעג
 ןםיװ ןלאז ןשטנעמ עדמערפ זא ,טשינ ליװ יז ״ךיז יז טמעש
 בילוצ ךיוא .םײהרעדנופ ןםיוטשעגםיורא זיא יז זא ,ןופרעד
 ״טשינ ךאנ ליװ יז .ןײגסיורא ןםנ^ה וצ טשינ יז ליװ םעד
 ריט יד ריא ראפ טאה ןעמ זא ,ןופרעד ןסיװ לאז רע זא

 יז זא ,סאג רעד ףיוא ןםיורדניא טײטש יז ןוא ןסאלעראפ
 ,לםיבא ןטראװ ךאנ טעװ יז ...טשינ מײה ןײק רעמ טאה
 טעװ יז .ןעניפעג גנאגםיוא רערעדנא ןא ךיז טעװ רשפא
 ןעניואװ ײז ,רעטסנעפ ןיא ןעטראמ וצ ןקוקוצנײרא ןװאורפ
 יז ...טשינ ךןןנ ײז ןפאלש רשפא - רעטראפ ןיא ףיוה ןפױא

 .ןײז־בשײמ ריא טימ ךיז טעװ
 סעפע ףיוא ןא ךיז יז טסיוטש ראדיראק ןלעקנוט ןיא
 םוצ ךיז טקערשרעד יז .שינרעטםניפ רעד ןיא םעטכידעג
 5 עמיטש עגידגעגנילק םעטראמ יז טרעהרעד דלאב ,טשרע
 ריד ראפ ײז ןבאה ,אד וטסוט םאװ ,עטגזל זרימ ןענעז סאד״

 ?ןםאלשר^ןפ ריט יד
 -שנײאצלא לאמאטימ ריא זיא םע - ...אטראמ ,אי -

 .ןרןןװעג
 ןריד ףיוא ךןןד טראװ רע ,םיא וצ סיורא ךאד ײג -
 רעד ןיא - .עט^ל ךיז טרעדנואװ - ?טראװ רע -

 ? טלעק
 .ךןןל׳לסילש ןכרוד ןעזעג טשרע םיא ןבאה רימ ,אי -

 .טר8װ ןוא טײטש רע
 !אטראמ ,טכןןנ עטוג ?5 .עקנאד -

 יװ ,טירט עכעלעמאפ טימ ןסנ^ה וצ ןעגנאגעגוצ ױא יז
 .ןגעגטנא ןפאלעג ריא זיא רע .טמעשעג ךיז טלאװ יז

 .יז טגערפ -1 טסטראװ ןוא זןד ךאנ טםײטש וד ,סנאה -
 ,רעטםנעפ ןיא ןעןעג טשינ ךיד באה ךיא -

 .ןגײװש א
 .,.?ןעשעג םע זיא .אזל8 -

 .ןושל׳םוטש ףיוא פןן יז טרעפטנע - ...םה ...םה -
 ,אזלא - .טגןןה רעד ײב ן§ יז טמענ רע - ןעטאל -

 ?ןעמאװצ רימ ןענעז מציא
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 .פאק ןטים יז טלקאש — ...סיוא ךיז טעז ,אי —
 ,קעװצ א ןא ןײרא טכאנ רעד ןיא עלײװ א ןעײג ײז
 ,טכאנ עטלאק ענעקירט א זיא סע ,ןקורט זיא ראוטארט רעד
 רעזײה־עפאק יד ,גידײל ןענעז ןסאג יד ,עטנרעטשעגסיוא ןא
 ואװ לאמיצ אטשינ זיא םע .ןשאלעגםיוא םאניק יד ,טכאמראם

 .ןעמיראוװצנא ךיז ןוא ןײגוצנײרא
 טגאז — .יטסאה וד טנעה עטלאק א ראפ םאװ ,ךא —
 .ןײגוצנײרא ןיהואװ ןטכארט ןזומ רימ - .ןקארשרעד סנאזז

 .ןוט וצ ןבאה רימ סאװ ,ןעז רימ ןלעװ ןגראמ
 .ןושל-םוטש טימ ץלא יז טגיטעטשאב - ...םה ,אי —

 ןריפנײרא יז לעטאה א ןיא :ןוט וצ םאװ טרעלק רע
 רע .טלעג עגיטיונ סאד טשינ ןוא ,טשינ ץראה ןײק רע טאה

 ׳אנ םאד .ןעגנערבנײרא בוטש רעדמערפ א ןיא טשינ יז ןאק
 ,ךיז וצ ןעגנערבוצמײהא יז ,ןעװעג םיא ײב זיא עטםכעלריש

 .רעמיצ ןגײא ןײז ןיא
 רע טגיז ,טניואװאב רע םעכלעװ ,רעמיצרעדניק ןײז
 ןיא םיורא׳ןעײג סאװ ,רעטסנעפ ײװצ יד טימ ,טקנעדעג
 ײז ךרוד םיורא־טקוק רע לײװ ,ענײז ןענעז סאװ ,ןעטראגרעיט
 םאװ ,לבעמ-רעײמרעדיב םעד טימ ,ןא ןראיירעדניק ענײז ןופ
 ,עפאנאק ענײש יד ,ןעקנאשעג ךאנ לגנײ סלא םיא טאה ןעמ
 עלא .טראד ןעײטש רעכיב ענײז עלא ואװ ,קנאש־רעכיב יד
 .טנאװ רעד ףיוא ןעגנעה ןוא םיא ןרעהעג םאװ ,םעיפארגאטאפ
 ךאנ ךעלכעליפש ענײז ןופ לײט א ואװ ,רעמיצ םעד ןיא
 טאה עטעירנעה עטנאט יד סאװ ,ןטסאק־רעטאעט רעד ,ןעײטש
 דעמיצ ןײז ,רעמיצ םאד - טראװ ןײא טימ ,ןעקנאשעג םיא
 רעמ טשינ טאה רענײק זא ,ןגײא יוזא ןעמוקעגראפ םיא זיא
 םעד טימ טוט רע םאװ ,ןבאה וצ עיזנעטערפ א טכעד ןײק
 רע םאװ ,םײה עגיצגײא יד ןעװעג זיא רעמיצ ןײז .רעמיצ
 עגײלק ,רעכיב־םױדוטס ענײז ןשיװצ .ןבעל ןיא טאהעג טאה

 •רעפ ןײז םלא - טעב ,שעװ ןײז ןשיװצ ,ןשינמײידעג עשרוהב
 ״ןעגנערב יז רע טעװ טראד ןוא ,ןיהא יז רעהעג םכעלנעז

 ...סנײא טציא ןענעז רע ןוא יז ?ןרעװראפ סע ןאק רעװ
 ןיא רימ וצ ךיד גנערב ךיא ?םאװ וטםײװ ,עטאל -
 ןעײג רימ ,ךיא באה רעיוט ןופ לסילש םעד .רעמיצ ןײמ
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 .ןיוש טפאלש טפאשרעניד יד ,ןפערט יד ףײא ףיורא ליטש
 עגעלאק א וצ ײג ךיא ,ןגיטכענרעביא טעב ןײמ ןיא טסנאק וד
 .ןכוז8ב ףלאדא לקנא םעד עדײב רימ ןלעװ ןגראמ .ןגיטכענ

 ?גימיטשנײא וטסיב .ןעניפעגסיוא סעפע ןיוש ןלעװ רימ
 ־יצ ןײד ןיא ריד וצ ןיוש ךימ טסגנערב וד ןעװ -
 רימ טימ טסלאז וד זא ,ךעלדנעטשראפ ,ךיא ליװ ןאד ,רעמ

 !ןבײלב
 - ?ךיז טסרינעשז וד ביוא ,טנײמעג ראנ באה ךיא -
 ,ןפצלק וצ ךיוה ןא טבײה ץרגןה ןײז ןוא טמעשראם רע טגןןז
 ?ןרינעשז ריד ראפ ךימ ךיא לאז םאװראפ ?ןרינעשז -

 !עטאל -
 טקניטםניא ןײא ךרוד יװ ,טלעטשעגפא ךיז ןבגןה ײז
 ,טשוקעג גנאל עדײב ךיז ןבאה ײז ןוא סאג ןטימניא ,ןבירטעג
 רעדא רעװ ײו טעז םע יצ ,ןופרעד ךיז גידנכאמ םשיגראג

 .טשינ
 9 טײלגאב ןיוש ײז טאה םײהא םיא וצ געװ םעד

 .ןגײװש גידנפאלק־ץראה ,נידנטראװ
 ןיא - ,ןעװעג טציא ןענעז ײו םאװ - ,םיבנג ײװצ יװ
 -מיורא ךיז ײז ןב§ה ,טנאה רעד ןיא ךיש יד טימ ,ןקאז יד
 רעײז ןיא פערט עטגײלאב־שוילפ טימ יד רעביא טעבנגעג
 ןסיורדנופ רע טאה רעמיצ םנרעטלע ענײז ןיא .זיוה-טאװירפ
 -טײרג זיא רע .טראעג טשינ םיא טאה םע .טכיל טקרעמאב
 רעײז ןרעטלע ענײז ןענעז .םנגירעביא .ץלא ףיוא ןעװעג
 ןענעז ײז יװ ,םעדכאנ ,ןעמוקעגסיורא רעמיצ רעײז ןופ ןטלעז
 ןבאה ײז יצ ,טשינ טםײװ רע .ןעגנאגעגנײרזן ןיהגן טראד
 — .טשינ רעדא פערט יד ףיוא ןײגפיורא טירט ענײז טרעהעג
 רעד ײב יז טאה רע .ךיז ײב ןיוש ןענעז ײז ,ןעקנאד-וצ-טאג
 ןוא טריפעגוצ טעב ןײז וצ ,רעטסניפרעדגיא ןעמונעגנא טנאה

 .טצעזעגקעװא
 ?גיסכיל ןכאמ ךיא לאז -

 ןןגיאורמואאב טשינ ןרעטלע ענײד טעװ םאד ןעװ -
 ךיא ןעװ ,רעמיצ ןײמ ןיא גיטכיל גידנעטש ךאמ ךיא -

 .םײהא םוק
 .םיװעג ~
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 ןוא טוה םעד ךיז טאה יז .גיטכיל טכוןמעג טאה רע -
 זצרעד יז טעװ םנאה זיצ ,ןטראװ וצ ןןן ,ןזטעגםיוא לטנאמ

 .טייקמיראװ רעד טימ טיירפעג ךיז טאה יז .ןרעד^פפיוא
 .יז טגאז — ,םיראװ ,םענעגנא םע זיא אד -

 .טקוקעג ריא ףיוא ןוא םנטײװרעדנופ ןענאטשעג זיא רע
 ןוא ליטש - ןגעגאד ״יז .טגערעגפיוא ,ךײלפ ןעװעג זיא רע

 .ןעװעג םײה ריא טלאװ םע יװ יוזא ,ךאפנײא
 יז ןוא - !טסאה וד ןכאז ענײש אראפ םאװ ,ךא -
 ענײש םאד ,ןכאז על8 ןקוקאב וצ דײרפ טימ ןביוהעגנא טאמ
 יד ףיוא םעיפארגאטןןפ יד ,ךעלדליב יד ,רוטינראגירעײמרעדיב
 ענעיילעצראפ יד ,ןטםאק־רעטאעט םעד ,גראװליפש ענײז ,טגעװ
 ץל8 ,טריסערעטגיא יז טאה ץלא ,ץלא ,רעכיב יד ,ענ^דאמ
 טימ ײז טימ טקיצטנא ךיז טאה יז ןוא ןלעפעג יוזא ריא זיא

 .דײרם רעשירעדניק רעטכע
 רשםא וטםאה .ךײלב טםיב וד ןוא יװא טםרעטיצ וד -

 ?ןעמוקנײרןן טשינ ןלאז ןרעטלע ענײד זא ,ארומ
 וצ ןײרא טשינ לאמנײק ןעמוק ןרעטלע ענײמ ,ןײנ -

 .טנװגן ןיא םײהא םוק ךיא ןעװ ,רימ
 ?ןקארשרעד יוזא וטםיב רעדיװ צשז*םאװר8פ -

 לאמנײק באה ךיא .ןײש יוזא טסיב וד ,צטאל ,ךא -
 .ןײש יוזא טםיב וד זא ,טםואװעג טשינ

 לאמ ליפ יוזןן ןיוש ךימ ךאד טסןןה וד ,יוזא יװ -
 ? ןעזעג

 ןיא ריד טימ ןעװעג טשינ לאמנײק ןיב ךיא רעבא -
 רעדן^ םןןג רעד ףיוא רןןנ ,רעמיצ שימײה ןן ןיא ,רעמיצ ןײק

 ...רעטאעט ןיא
 טימ עפאנאק רענײלק רעד ףיוא ןסעזעג טציא זיא יז
 •אב ןענעז עכלעװ ,ראה עדנאלב עריא ןוא ;גאלשאב םעגירג
 סאװ ,עזאװ רענעײלעצראפ רעסײװ רעד ןופ ןראװעגיןטכיול
 -אװ צ/צה עבלעזיד טאהעג ןבאה ,שיט ןפיוא ןענאטשעג זיא
 -רעדיב עדנענײש׳ןיטאפ ןטלא ןיא סאד טאה םע םאװ ,טײקמיר
 ןיא ,טכיל ןכעלזיוה םעד רעטנוא טלאטשעג ריא .לבעמ־רעײמ
 טאה ןזעװ ריא ,םינפ ריא סאוו ,טייקגיאור רעליטש רעד
 ,גנונײשרעד א יװ ןעמוקעגראפ םיא זיא ,ךיז םורא טײרפשראפ
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 יז טאה רע ןכלצװ ןיא ,םולח ןיא ןצזעג יז טלאװ רע יװ
 .ןציז רעמיצ ןײז ןיא ןעזעג טײצ עטצעל יד טפא יוזא

 גידנעטש §ד טסלןןװ זד יװ ,סיוא-טםעז וד ,וטםייװ -
 ךזזאצ ךיא ןוא ןעװעג רעמיצ ןײד טלאװ םע יװ ״טניואװעג

 ...ךיד
 .יו טכאל - ו לאטנצמיטנעם וטםיב ,סנאה ,ךא -

 .טמעשראפ ךיז טאה רע
 ?לאטנעמיטנעם ןײז וצ דניז א םע זיא -

 !ןעמ טגאז יוזא ,טשינ םײװ ךיא -
 וןפלעה רימ ךיא ןאק םאװ ,יוזא לים ךיא -

 וד ליפיװ ,לאטנעמיטנעם ליפ יוזן? ראנ ײז ,ךא -
 .יז טלכײמש - !טסליװ

 •ײװ סאװ ,סשינ ןםײװ ןוא ןגײװש ןוא עדײב ײז ןציז
 ...ןײז טעװ רעט

 רימ ראפ סאװטע טשינ וטםנאק ,סנאה ,םאװ וטםײװ -
 ןײז ןאק ,ןגעװטענײמ ראפ ?ןםע םוצ ךיק רעד ןופ ןעמוקאב

 !רעגנוה אזא באה ךיא ,טיורב זיולב
 ךיא .םעד ןגעװ טרעלקעג טשינ נאה ךיא ,ײצראפ -
 רעביא םעפע גידנעטש ןזאל ײז ,ןײרא ךיק ןיא ןײג לעװ
 םאד רעבא טםזומ וד .םײהא טעפש םוק ךיא ןעװ ,רימ ראפ
 ןײמ ןיא ןוא ךיק ןיא טכיל עטלפאט םאד .ןשעלסיוא טכיל
 ןענעז ײז ,ןעגנערבםיורא ןבוטש ערעײז ןופ ײז ןאק בוטש

 .טכיל טסיזמוא ףיוא גראק רעײז
 .םיוא טכיל סאד טשעל יז ןוא - .םנאה ,םיװעג -

 ,ןײרא ךיק ןיא ראדיראק ןרעביא רע טײג לגענ יד ףיוא
 .זיומ א יװ ליטש קירוצ טמוק רע ןעװ .עלײװ 8 טראד טלײװ
 ראפ 8 ןוא רעלעט 8 ףייא טינשפיוא ןטלאק ןוא טיורב טימ
 סאד ןכאמפיוא מײב ןעניוטשרעד ןײז וצ ,יז רע טניפצג ,ןטכורפ
 .גיאור ןוא םעװקאב ץנאג טעב ןײז ןיא ןיוש טגיל יז זא ,טכיל

 ...!טלעק אזא טליפעג באה ךיא ,לחומ רימ ײז -
 ןטלאק ןיא ןמראװ עגנאל םאד - דניק ,סײועג -

 ...ראדיראק
 רע טאה טכיל ןשירטקעלע ןופ ןײש ןיא קילבנגיוא ןײא
 לײט 8 ןוא ןעלסקא עטעקאנ יד ,טלאקעד ריא ןופ ןלײט ןעזעג
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 ,פעצ עדננ$ל3 עריא טימ טקעדעגוצ ןעװעג ןענעז ײז ,טסורב
 טאה 3ײל ״ריא ןיפ .טזאלעצ טכאנײצ ףיוא טציא טאה יז סאװ
 רענדאמ א טימ טנײשעג ראה עריא ןופ צעװעג םעד ךרוד
 ךאג טאה רע זע ״טכאדעגםיוא ןםנאה ךיז טאה םע ,טײקלעה
 -ןשטנעמ א ײ3 ןעזעג טשינ טײקסײװ עדנענײש אזא לאמנײק

 ...טרעטיצעג שוא םיא ײ3 ן3אה טנעה יד ...רעפרעק
 !ןעכטאל ,ך* -

 םיוא-שעל ,עטיע ,םיוא טשינ ריד טכאמ סע, ןעװ -
 .ןגיוא יד ןיא רימ טכעטש םע ,טכיל םאד

 .טכיל םאד טםילש רע ןוא - וןעכטאל ,םיװעג -
 <1$ 39ה ךיא ,ןםע וצ סעפע רים 3יג טציא ןזא -

 ...!רעגנוה
 ׳■עגנײרא טןוה רעטםנעפ ענעטכיולאפמוא ײװצ יד ךרוד
 םעד ןיא טאה םנאה ןוא טכאנ עטצעזעגסיוא-ןרעטש יד טנײש
 עגידנענײש עכעלרעה יד ןעזעג טכאנ רעד ןופ ןײש-לרעפ

 .טנעה עטזיולפטנא עריא ןום טיוה
 סיוא ןםעגעג טאה רע >טנעה ענײז סיוא ןםעגעג טאה יז
 -עג ןוא םנםי3 יד טימ טלײטעג ךיז ןצאה ײז .םנעה עריא

 רעשיטסימ רעד ןוא ןעמיטש עטפמעדעג יד 3ילוצ .ךיז טײרפ
 סע זיא רעטםנעפ יד ךרוד טכיל־ןרעטש םעד ןופ גנוטכיולאצ
 -םײא ןא יװ ,םולח א ןיא טעשעג ץלא יװ ,ןעמוקעגראפ ריא
 טנעמאמ א ףיוא ןראװעג־גידעצעל טלאװ עיזוליא עטכאדענ

 ״ ...לאער טשינ זיא םאװ ,טײקלאער רעגידנענײש א ןיא
 .ריא ןעענ טצ3 ןפיוא ןציז וצ טגאװעג טשינ טאה רע
 -עג זיא סו$װ ,ץלעפ ןםײװ ןפיוא טצעזעגקעװא ךיז טאה רע

 יז ידפ ,ןשוק וצ טגאװעג טשינ יז טאה רע *טעע ןראפ ןגעל
 א ןופ עיזוליא יד ןרעטשעצ וצ טשינ ןוא ןקערשרעד וצ טשיג
 םןזװ ,טײצ רעצגאג רעד ךרוד טאהעג טאה רע סאװ ,םולמ
 וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא ראנ טאה רע .םיא ײ3 ױא יו

 .ראה עדנלאפעצ עריא טעלגעג לדײא ןוא ריא
 ןײז טמענ ןוא יז טגאז - !דימ יוזא ןיפ ךיא ,ךא -
 -עג טאה סנאה ןוא פאק ריא רעטנוא ךיז טגײל ןוא םנאמ
 רע ...ףאלש ןיא טמעטא יז יװ ,םורא עלײװ א ןיא טרצה
 ךרוד רןזנ .ןרעטש וצ טשינ ריא ידנ ,ןגיואװאצ טשינ ךיז טאה
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 לאז רע ידפ ,פאק םעד ןפיוהעגפיוא רע ט^ה ןפוא ןגיצנוק א
 ןײז ףיוא םינפ טײז ןײא טימ ןגעלעג זיא יז .ןעז רעסעב יז

 רעראפרעדגזאװ א טימ גידמעטא ןפאלשעג זיא יז ןוא טנאה
 .טײקשימטיר רענעטסאמעגפא

 ,ןגעלעג זיא יז רעכלעװ ףיוא ,טנאה רעכאלפ ןײז ךרוד
 טמןןרטשעג טאה םאװ ,טײקמיראװ עסיז יד טליפעג רע טאה
 ןײז מאה רע .ןײרא טיוה ןײז ןיא ראה ןוא קאפ ריא ןופ
 ,ץנאטסיד ןסיװעג א ןיא ןטלאהעג ,ןריא וצ ןגיופעגוצ ליומ
 ןיא ןעקנירטעגגײא ןוא ןקעװאוצפיוא טשינ םעד ךרוד יז ידפ
 ריא ןופ ןגארטעג ךיז ט^ה םאװ ,םעטא ןשירפ ןליק מעד ךיז

 .אפמעט ןשימטיר םעד טימ
 רעיוד רעד ףיוא םעװקאפמוא ןעװעג םיא זיא סע שטאכ
 ןײק טליפעג טשינ רע טאה ,עזיופ רעד ןיא ןײטש וצ יװא
 •אפ טשינ טאה רע .ןקור ןיא טשינ ,ןעינק ענײז ןיא ץרעמש
 ןרילראפ וצ טשינ ידפ ,פאק ריא רעטנוא טנאה ןײז ןגיואװ
 טימ ןײלא ךיז יז טאה דלאפ .טײקמיראװ ריא ןופ ךיוה ןײא
 רעד ףיוא פאק ריא ףאלש םעד םיוא לכײמש ןכעלרעפטנעראפ א

 .טײרפאפ טנאה ןײז ןוא טײרדראפ טײז רעטײװצ
 ףיוא ןוא ןפיוהוצפיוא ךיז טאהעג־ןעניז׳ןיא טאה רע
 ןעװעג־דאש א רעפא םיא זיא םע .ןעיצוצםיוא ךיז עפאנאק רעד
 •־אפ ןשימטיר םעד ןרעה ןאק רע ואװ ,ןזאלראפ וצ טרא סאד
 -אװ םוצ םינפ ןײז ןגיופעגוצ טאה רע .םעטא ריא ןופ געװ
 -אװעגנא זיא םע .טײרפאפ טאה יז םאװ ,ןשיק לקיטש ןעמיר
 •עגנא פאק ןײז ףיורעד טאה רע ,פײל ריא ןופ ןעװעג״טמיר

 ...ןפאלשעגנײא ךיוא רע זיא טײהרעגידנעיגק ןוא טגעל
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 ׳ײזא ןביז — ריא ןזפ טפאכעגפיוא רעירפ ךיז טאה רע
 .מואאב - גאט ןדעי ןעװעג׳טניואװעג םע זיא רע יװ ,רעג
 םײב יןענאטשעג זיא םאװ ,גראז יד ךרוד ףאלש ןײז ןיא טגיאור
 ,ןעטאל ,יז .גאט ןגידנגראמ ןרעביא ,םולח רעײז ןופ גנאגםיוא
 ״טײקרעכיז א טימ .ןגיאורמואאב טנאקעג טשינ גראז ןײק טאה
 ריא ןפאלשעג יז זיא ,םײהרעדניא ךיז ײב ןעװעג טלאװ יז יװ
 ׳פיוא יז דאש § ןעװעג םיא זיא םע .עטכערעג יד ןופ ףאלש
 ׳עג םע טאה רע רעבא ,ןרעטש וצ ףאלש םעד ןוא ןקעװאוצ
 ןענאטשעג זיא ןעטראגרעיט םוצ רעטםנעפ יד ןיא •ןוט טזומ
 טאה םע ןכלעװ ןופ ,ןקלאװ׳לפענ רעגידנגראמירם רעטלאק $

 ...טישעג ײנש ןרעדעפ טימ קעד רענעםירעצ א סיוא יװ ,ךיז
 זיוה ןופ םולשב יז יוזא יװ ,ןעװעג זיא עגארפ עטשרע יד
 ןזײװאב ךיז רע ףראדאב רעגײזא טכא בלאה .ןעגנערבוצםיורא
 ןכלעװ ןיא <שיט ןטקעדעג םײב רעמיצקיטשירפ םענײלק ןיא
 ׳החפשמ א זיא םאד .קיטשירפ םאד ןעמאזוצ טםע החפשמ יד
 רעטומ יד טעװ טשינא ,ןכערב טשינ ראט ןעמ ןכלעװ ,ץעזעג
 זיא רע יצ ,םיא טימ זיא םע םאװ ,ןרעװ׳ראװעג ןעמוק דלאב
 ,רעמיצדאב ןײז ןיא לענש טײג דע .קנארק לאמא טשיג
 טכאמ ןוא עטאל רעגידנפאלש רעד ראפ ריט יד פא׳טסילש
 ׳טקיעד יו .ראװ ןיוש יו זיא ,קירוצ טמוק רע ןעװ .טײרג ךיו
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 זיא יז רעכלעװ טימ ,ערדלאק רעד ןיופ קע ןא גיטכיזראפ
 .גידנעלכײמש םיא זצ םיורא־מקוק ןוא טקעדעגוצ

 ?וטסיב סאד ,םנאה —

 <עג וטסיפ יוזאיװ ?ףיוא ןייש וטסיב ,ןעכטאל ךא —
 ? ןפאלש

 ?ךעלטנגײא ,ןעד ךיא ןיב ואװ .טשינראג סײװ ךיא —
 םע וטסײװ ״רעמיצ ןײמ ןיא ,רימ ײב טסיב וד —

 ?טשינ ןעד
 ...ךיא סײװ סיװעג —

 ,ןקיטשירפ עטלא יד טימ ןײגנײרא ךיא זומ טציא —
 ןלעװ ,ןעמוקקירוצ לעװ ךיא ןעוו .ןלאפפיוא סע טעװ טשינא
 ,ןעכטאל ,ונ !ןכירקוצםיורא ןענאד ןופ יוזא יװ ,ןעז רימ
 יד לעװ ךיא .ןעמוקקירוצ לעװ ךיא זיב ,גיאור בײלב טציא

 .ןעמוקנײרא טשינ רענײק לאז םע זא ,ןםילשוצ ריט
 _ !ןעגנערבטימ םעפע ךיוא רימ טםנאק וד ,טוג —

 .טומ וצ םיא יז טלכײמש

 ,רעביא ךיז רע טגײל רעמיצקיטשירפ ןופ ראדיראק ןיא
 -אדרעד ןיא ,רעניד רעײז ,ןסקילעפ ןעיצנײראטימ רע לאז יצ
 ־עפ ,ײרטעג םיא זיא סקילעפ .טשינ רעדא ,שינמײהעג רעגיז
 ,ןפלעה רע ןאק רשפא .ןא׳טײהדניק ןײז ןופ םיא טביל םקיל
 יך ןעװ״ .רעי טמיטשאב ,״ןײנ״ .ןריפוצסיורא ןעטאל יוזא יװ
 ,טםואװעג טאה סקילעפ זא ,ןרעװ׳ראװעג ןופרעד טעװ עמאמ
 סלאפנדעי ךוט ןײלא םע ףראדאב ןעמ וןײנ .ןעילפ רע טעװ
 טציא ןלעװ טעוו רע לײװ ,ןגאז ןסקילעפ םעפע ןעמ ףראדאב

 -עגפײ(?* ןיא ןײרא־טײג רע ״.ןכאמ״ןײר רעמיצ סאד ןײגנײדא
 שיט םײב ןא ןיוש טפערט רע ואװ ,רעמיצקיטשירפ ןטמיור
 עטיור טימ ןוא דימ זיא רע ,גנוטײצ רעד טימ רעטאפ םעד
 ״ינוא ןלופ ריא ןיא — ״שיטנאטילימ״ ,שירפ רעטומ יד .ןגיוא
 ׳פיוא גנאל־ןהעש ןיוש טלאװ יז יװ ,רוזירפ ריא ןיא ,םראפ
 ,עבאב יד ,עמאד עטלא יד״ .טרעקעגרעביא ןטלעװ ןוא ןעװעג

 .טעב ןיא קיטשירפ סאד ראי ןטצעל םעד טניז טםע
 זיטומ ,ןגראמטוג —

 ןוא טלאק זיא יז .ןוט-וצ-שוק א קאב יד םיא טיג יז
 .שירפ
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 ?ןפאלשעג וטםיב יװ ,ךײלב יוזא טםיפ ־וד ,םנאה -
 ,ןפאלשעג גיטראםיורג ןיב ןוא ךײלב טשינ ןיפ ךיא -

 ?גנוטײצ רעד ןיא םעײנ םאװטע ,רעטאפ ,ןגרןןמ
 רעדיװ ןבאה ןזיוצנארם יד — .יםרעדנװאב טשינ'^—

 זטקישעגםיורא רור ןופ רעטעפרא טרעדנוה ראפ ןן
 ׳פיוא ״םולש, רעד טעװ ןעװ !ןזיוצנארפ יד ,ךןן — ״

 .״?ןרעה
 ״.?םולש רעכלעװ -

 וןדירפ רעשירעגירק רעד ,ןײמ ךיא -
 ...אז ךא -

 ־רעד םיא טאה םקילעפ םאװ ,למעז א ףיוא׳טדײגש םנאה
 ׳רעדנואװ טלאװ למעז יד, .רעטופ טימ ןגן יז טרימש ,טגג^ל
 ןעמ טקעטש יוזא יװ״ ,ךיז רע טכארט ,״טקעמשעג ןעטאל ראפ
 טימ יז טרימש רע ? ןײרא שאט ןיא טקרעמאבמוא למעז יד
 פא יז טקור רע ,טשיג רעבןן יז טםע רע ,ךעלעמאפ רעטופ

 .טיורב לקיטש רעדנןן ןגן טמענ ,טײז ןן ןא
 ןןעמוקעגמײהא טעפש טנװא ןטכענ טסיפ וד ,םגאה -

 זןײנ ׳א -
 ןןםעגעגפיוא ץל^ טםאה ,ןעװעג׳גירעגנוה רעײז טםיב -
 טנװא ןטכענ ןיב ךיא .יטומ ,להומ רימ ײז ,ךא -

 ...ןעװעג־גירעגנוה רעײז ךעלקריװ
 ?טנװןן ןטכענ ןעװעג ןעד וטםיב ואװ -

 יד .״ארטקעלע״ וצ ןבארפ יד ײב ,גידנעטש יװ -
 ...ןטנעצ םעד ןייז טעװ ערעימערפ

 ? רגןכ םוצ ןבארפ יד ,ךאג םאד ךיד טריזומא -
 עגנױ ליפ ,דנרעטײהפיוא רעײז זיא םע .אי ,א -

 י־ ^ד־
 ״.!סאפש טכאמ םע ,ןשטנעמ

 ? זעװרענ יוזא: וטסיב םאװרגןפ -
 טעפע וטםניפעג גידנעטש ,זעװרענ טשינראג ןיב ךיא -
 ׳שעיפעצ א ןעװעג טלאוו ךיא יװ ,ךימ טסכארטאב !רימ ןיא
 ןופ זעװרענ ,דלודעג ןײז םנאה טרילראפ — .״!דניק טעשט

 .טכידועגכײלג ןטלאה וצ גנוגנערטשנא
 ךרוד גנוטײצ ןײז ןופ ןסירעגפא טרעװ רעטאפ רעד

 .עמיטש רעגיטםאה םנעםנאה
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 ןא ןעד רע טאה ?זעװרענ ןײז רע לאז םאװראפ —
 ?זצרעד ךאזרוא

 ןיא קירזצ םנאה ךיז טפאכ — /יטזמ ,לחומ רימ ײו —
 ןייז״גיאור זיירפ ןדעי ראפ זומ רע ז^ ,ןייזטםואװ^צ ןלופ
 רעד וצ וצ״טײג רע - ואמאמ ,רימ ײצראפ - .ןעטאל בילוצ

 .יז טשוק ןוא טנאה ריא טמענ ,רעטומ
 םייה אזא טםאה וד ,ריד טימ םעפע זיא םיװעג —

 ...!ליומ
 .ןײנ ,יטומ ,ןײנ —

 ראנ י2א ,תוחופ עלא טיפ ןעמאזוצ ךיז טםענ רע ןוא
 ןיא דלאפ םלאפנדעי זומ למעז יד״ .ןטלאה וצ ךיז ןאפש ןיא
 טכארט ידע יװ ןוא .ךיז רע טכארט ,״ןעמוקנײרא ענעשפק רעד

 ;ןא רעטומ יד טקנופ ךיז טפור ,יוזא

 ? טשינ ןעד וטםע םאווראפ —
 !אמאמ ,ךאד םע ךיא ~

 וטזאלעגרעפיא ןוא טרימשעגנא למעז יד טםאה וד —
 יד ןײצ עדנצירק טימ טסע סנאה ןוא !אי ,ךא
 דלאפ-טא זא ,טלםײרטעצ יוזא ןיוש ןענעז ןװרענ ענײז .למעז

 ןפויא-ןיאפ ,״ןעעשעג טשינ דאט םאד ,ןײנ״ .ךיז ײז ןליפשעצ
 .למעז יד ןםע וצ גיאור ךיז טימאפ רע .ךיז רע טגאז-״זטשינ

 רע טכארט ,טקעמשעג ןעטאל טנכײצעגםיוא טלאװ אאקאק י־ז״
 ,ךא ״!ןגארטנײרא אאקאק ץאט א ריא ךיא ןאק ייזא יװ ,ויז
 וטנעה ענײז ףיוא טקוקעג טשינ ראנ טלאװ רעטומ יד ןעװ
 מרעװ קנאדעג רעד ״? רימ ףיוא יוזא טנײה יז טקוק סאװ״
 ףיוא ןגארטעגרעפיא טרעװ טייקמאזקרעמפיוא ןייז ,ןםירעגרעפיא
 ,םקילעפ'^ רעניד רעטלא רעד .םעכעלרעפעג ןוא סרעגיטכיװ
 1טײג ,שיט םײפ טגידאפ טציא מיתפ-ילעפ ענײז טאה רעכלעװ

 ןײג רע טעװ טציא״ .פוטש רעד ןום טירט עליטש טימ םיורא
 * ״...ןעמיורפיוא רימ וצ

 — ,ריט רעד ןופ וצ םנאה םיא טפור -- וםקילעפ —
 ןרעמיצ ןיא רימ ײפ ןעמיורפיוא ןטימ יז ןטראװ

 .רעטומ יד טגערפ — ? ןעד םאווראפ

 וגיל ןריפאפ ענײמ .טעפרא ןא ןטימ ןיא ןיפ ...ךיא -
 רימ לאז טניװ רעד ,ארומ פאה ךיא .שיט ןפיוא ןפראװעגנא
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 ךיא ,יזןטראװ .רעטסנעפ יד ןענעפע םײפ ןגאיקעװא טשינ ײו
 רעכעלקילג א — .ןכאמ-גנונדרא פוטש ןײמ ןיא ןײרא דלאפ ײג
 ךיא ,יטומ — .עגר רעפלעזרעד ןיא ןײא םיא טלאפ קנאדעג
 ןײמ ךיא ןאק ,ײצראפ .ןגידנעראפ וצ סגיטכיװ סעסע פאה

 ? רעמיצ ןײמ ןיא ןגידנעראפ קיטשירפ

 ןגנױ םוצ ןײרא יז ןגארט ,סקילעפ .וטסנאק סיװעג —
 !ןסעגעג טשינראג ײס-יװ׳ײס טאה רע .קיטשירפ ןײז ןרעה

 ,ןײנ !ןוט ןײלא ךאד ךיא ןאק סאד ,יטומ ,רעפא —

 לכעלעש ןײז טמענרע ןוא — :טשינ ךיז יז ןרעטש ,סקילעפ
 לאפנײא ןכעלרעה םעד רעפיא ךעלקילג ,למעז א טימ אאקאק

 !יטומ ,ײצראפ — .רעמיצ ןיא ךיז וצ ןײרא ליװ ןוא

 ךאד זיא סקילעפ ? ןגארטנײרא וטסלאז סאװראפ רעפא —
 !רעה ןגנוי םעד ןופ יז ןעמענ ,סקילעפ !אד וצרעד

 ןיוש ןענעז ןװרענ ענײז לייװ רעפירעד יצ ,לאמאטימ ןוא
 סאד - ,ןראװעג׳םאמנ םיא ןענעז סנגיל יד ,טפעשעגסיוא ןעװעג
 םאװ ,ליפש׳רעדניק עשיראנ ,עכעלסעה םאד ,ליפש עשלאפ

 גיאור ןפורעגנא ךיז טאה רע .טציא*זיפ טליפשעג טאה רע
 זרעכיז ןוא

 סע ,רעמיצ ןײמ ןיא ןײגנײרא טשינ ןאק םקילעפ —
 !אד רעװ טראד זיא

 .טניוטשרעד ןא ךיז ןקוק רעטומ ןוא רעטאפ

 ?סעכלעזא זיא םאד רעװ ,ןםיװ ךיא געמ —
 ןײמ זיא םאד .אמאמ ,ןםיװ טשינ םע טספראדאפ וד —

 וןא טשינראג ךיד טײג םאד ןוא ןינע רעכעלנעזרעפ
 טימ ,רעכלעזא טשינ זיא ךוזאפ ןײד זא ,ןפאה רימ —

 !ןטלאהאפ זנוא ראפ ךיז טםפראדאפ וד ןכלעװ
 ״אפ טשינ עקאט ךיז ףראדאפ ךיא ,טכער טסאה וד —
 ״וצםיוא םע טײקשיראנ עשירעדניק א ןעוועג זיא סע .ןטלאה
 ״עג רעמיצ ןײמ ןיא טאה רעקיטם ןאפ ןײלײרפ ...ןטלאהאפ

 ...וטגיטכענ
 ,ןליװ םעטאג םוא ז ? וטםגאז ,רעקיטם ןאפ ןיילײרפ —

 !?טגיטכענעג ריד ײפ ?זיוה ןיא זנוא ײפ
 ״נא טזומעג ךיז טאה יז ,ןראװעג״ךײלפ זיא רעטומ יד
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 יז זא ,ןענאטשעג ױא יז ןכלעװ ײע ,שיט םײב טסעפ ןטלאזז
 .ןלאפמוא טשינ לאז

 יז ,ןםאלשראפ ריט יד ריא ראפ ןבאה ןרעטלע עריא —
 .ןגיטכענ חצ ואװ טאהעג טשיג טאה

 ?טכארבעג זנוא וצ יז יוטסאה —

 ףיוא רשפא ,ןעגנערב טלאזעג יז ךיא באה ןעד־ואװ —
 א ןיא ,בוטש רעדמערפ א ןיא רעדא ןזאלרעביא םאג רעד

 ? לעטאה

 ...ןעװעג־רעכעלריטאנ טלאװ סע —

 טרעװ — !יוזא טשינ דער ,ךיד טעב ךיא ,עמאמ —
 יז באה ךיא !הלפ ןײמ זיא יז — .םעפ ראפ ךײלב םנאה^
 ץימ ןיא ראנ ,ןעגנערב טנאקעג טשיג ואװישרעדנא ץעגרע

 !ןײרא בוטש

 ...!זיוה רעזנואזיא םע ?בוטש ןײד —
 בוטש ןײמ ראפ טכארטאב סע באה ךיא ,ײצראפ —
 ױא םע .ןגאז טפראדאב עקאט ריד סע באה ךיא .טציאיזיב
 ״ײלראפ ,ןמלאהאב טװאורפעג באה ךיא םאװ ,דלוש ןײמ טשינ

 !וצרעד טייגעג ךימ טאה ריא .ןענעק

 ךיז טײהניואוועג םרעטאפ םעד ןעוועג טשינ זיא םע
 עיסוקםיד עגיטפעה א ןעגנאגעגנא זיא םע ןעוו ,ןשימוצנײרא

 סע שטאכ ,דצ םנוז םעד ןעמענ וצ ןוא ןוז ןוא רעטומ ןשיװצ
 זא ,ןבעגוצוצ ךיז ײב לאמנײא טשינ ןעמוקעגסיוא םיא ױא
 ןפורוצנא ןופ ןטיהעג ךאד ךיז טאה רע .טכער טאה ןוז רעד

 םיראװ .ןגידעש טעטיראטיוא םרעטומ יד טשינ לאז רע ידפ ,ךיז
 יד ןעװעג זיא םע ןוא ןגיוצרעד ןוז םעד טאה רעמומ יד
 לאמםאד ,ךאד .רעטקאראכ ןײז ןעלקיװטנא וצ גראז סרעטומ
 טימעג ךיז טאה רע ,ןטלאהקירוצ טנאקעג טשינ ךיז רע טאה
 ןגיטםאה׳וצ ריא ףיוא ןכאמ וצ םאזקרעמפיוא בײװ סאד לדײא
 רעכלעװ טימ ,טײקנטלאהעגנײא ןוא טײקגיאור ןײז ךרוד ןאט

 ;ןוז םעד טגערפעג טאה רע

 ןאק ןײלײרפ סאד ? טציא ןוט וצ וטסקנעד םאװ ,אזלא —
 יזיוה ןיא זנוא ײב ןײז טשינ ךאד

 ךיא לעװ ,טײהנגעלעג א ןבעג רימ טעװ ריא ןעװ —
 .זיוה ןופ ןעגנערבםיורא רעקיטם ןאפ ןײלײרפ

 *24 ,טגתגונ^ םײ1 ,שא םרלש
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 ?ןריפ יז וטפעװ ואװ ןוא —
 ןןינע רעכעלנעזרעפ ןײמ זיא פאד —

 רימ - עטיפ ,ןינע רעכעלנעזרעפ ןײד זיא סןןד ןעװ —
 .טגיטכענעג זיוה םעד ןיא רעװ טאה םע זא ,טשינ ןופרעד ןםײװ

 -כאנ רעלקרעד ךיא •ןגאז טפראדאפ טשינראג זנוא טםאה וד

 יװ יוזא .ךאז ןײד זיא סע .טשינ ןופרעד ןסײװ רימ :ל§מא
 ^טכארפעגנײרא זיוה םעד ןיא רעקיטם ןאפ ןײלײרפ יד טםאה וד

 .רעטאפ רעד טגאז — !םיורא יז ריפ יוזא

 רע !אי ןםײװ רימ ןטשינ ןםײװ רימ ,טסײה סאװ —
 אד ,טכארפעגנײרא ןאזרעפ עכעלפײװ א זיוה ןײמ ןיא טזןה
 סנרעטלע ענײז טכעװשראפ טאה רע .ןגיטכענרעפיא טזאלעג יז

 !טשינ ןםײװ רימ ,טסײה םאװ .םײה

 טשינ ןפאה רימ !טכערמוא זנוא טםוט וד ,רעטומ —
 ןפראדאפ ךיז ןלאז רימ ןכלעװ ראפ ,םעכלעזא סעפע ןוטעג
 ןטשינ זנוא גידײלאפ — ךיד טעפ ךיא ,ךיד טעפ ךיא ,ןעמעש

 ךיא .ןסיװ וצ םעד ןופ טשינ טריסערעטניא ךימ —
 יװ .טכארפעג זיוה רעזנוא ףיוא דנאש טסאה וד זא ,ראנ םײװ
 סנרעטלע עריא ןיא ?ןעזםיוא טלעװ רעד ראפ רימ ןלעװ

 !?טשינראג ןםײװ רימ ,טסײה סאװ זןגיוא

 םע ?ןפלעה ריד ןעד וטםנאק ,אי טםײװ וד זא ןוא —
 וצ טציא זיא סע סאװ ,עגיצנײא סאד !ןעשעג ןיוש ךאד זיא
 ,רעסעפ ךאד זיא ,ןכירקוצםיורא ךאז רעד ןופ יװ - זיא ,ןוט

 ...!ןםיװ אי ןלאז רימ רעדײא ,ןופרעד טשינ ןסײװ רימ זא

 !!סקאמ —

 לאמ םעדעי טאה םאװ ,גנונעראװ יד ןעװעג זיא םאד
 וא ,ראפעג יד טרעטנענרעד ךיז טאה םע ןעװ ,טרענודעגסיורא
 םעד ןםולפנײאאפ טשינ רעטקאראכ ןכײװ ןײז טימ לאז רעטאפ רעד
 טשינ ךיז טאה לאמסאד .גנואיצרעד דיא ןכאמ־עילאק ןוא ןוז
 ןוז ריא זיא ריא ראפ ,גנואיצרעד רעד ןגעװ טלדנאהעג רעמ
 ןוא ,ןראװעגףײלפ זיא יז .טגידײלרעד ןעװעג טאט ןײז ךרוד
 ׳אר יד ןיא תוחופ עלא טימ ךיז טימאפ יז וא ,ןעזעג טאה ןעמ
 ,רעײפ םאד ןפראװאוצםיורא טשינ ןוא ןטלאה וצ ךיז ןעמ
 ׳ײז טנאקעג טלאװ סעכלעװ ןוא ריא ןיא טנערפעג טאה םאװ
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 טימ טרעדלימעג ןײל* ךיז טאה יז .ןרעטשעצ תיע־םולש רע
 :גנוקרעמאנ 8

 ...טציא דער ךיא —

 ךעלקריױ ךאד זומ ןעמ רעבא .עביל ןײמ ,סיװעג —
 ןײז רעכלעװ ןיא ,עיצאוטיס רעד ןופ םיא ,ןוט וצ סעפע ןעז

 ...!ןגירקוצסיורא ,טכארבעגגײרא םיא טאה טײקשיראנ

 — ,טריסערעטגיאראפ טשינראג ךיא ןיב םעד ןיא —

 יד ןגארט ןײל8 רע טעװ טאט ןײז ראפ - ,רעטומ יד טגאז
 ׳ראפ ץב ךיא סאװ ןיא ,עגיצנײא סאד .טײקכעלטראװטנאראפ
 זיוה ןײמ ןופ ןטםלענשמא יװ ״ןאזרעפ״ יד זיא ,טריסערעטניא

 ...ןןוט ךיא ײג םאד ןוא !ןגירקוצםיױא

 םיואראפ טפיול ןוא םנאה טײרש - !רעטומ ורעטומ —
 ךיא ~ .ןײגוצסיורא געװ םעד ריא טלעטשראפ ןוא ריא ראפ
 ןעמעװ ןופ ןגידײלאב רעקיטם ןאפ ןייליירפ ןזאל טשינ לעװ

 !הלכ ןײמ זיא יז וןײז טשינ לאז סאד

 רעװ ,ןגאז דלאב ריד לעװ ךיא זיז זיא הלכ ןײד —
 •נעגנױ ןדמערפ א טימ טײג עכלעװ ,רעמיצנעיורפ א וזיא יז

 ״.גנוניואװ ןײז ןיא ןאמ

 יאנ טשינ ןגעלעג זיא ײרשעג םעד ןיא - !!אמ׳אמ —
 ןכלעװ ראפ ,סגידנרידיצעד םעפע ראנ ,קערש עשינאפ זיולב
 ןיא טנעקעג טשינראג טאה יז ,ןקארשרעד ךיז טאה רעטומ יד
 ׳רעטקאראכ ןזיװעגםיוא ריא ךיז טאה םעכלעװ—,םינפ סנוז ריא
 רע זאי ',תודע טגאז סאװ ,דלאװעג םעד - ,ךעלבײװ ןוא זאל
 זיא רע .ןריפוצםיוא ןליװ ןײז םינפוא עלא ףיוא טײרג זיא
 ןגיוא ענײז ןופ ןעלפאצראװש עיורג יד ,ריא ףיוא ןעװעגףעלנע
 סעםאװ םעד ןיא ןפיש ענעקארשרעד יװ ןבילבעג־ןײטש ןענעז
 ,לרעײפ טלאק א ךיז ןופ ןפראװעג ןבאה ײז ,םי-ןגױא ןגיד

 ׳יצעג ןבאה יןפילי ענײז ;םטוג׳טשינ ףיוא טגאזעגנא טאה סאװ
 ענײז ןופ ןפאלק עכיוה םאד טרעהעג טאה ןעמ ןוא טרעמ
 רעבא ,טרינאפמיא טאה טײקטםעפ ןײז רעכלעװ ׳רעטומ יד .ןײצ

 ^ זןפגרעגסיוא טאה ,טגידײלאב ןוא ןקארשעג גיטײצנײא

 !סקאמ —

 ,ריא וצ טלייאעג ן8מ רעד טאה —!אי ,אי ־־
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 ײ ןיא וימ טארדאב רע ,טםרעה יד ?״ןןי, ם§װ —

 (?״אי״ טםגןןז
 -!ךיד טעע ךיא ,ךיד גיאוראפ ,ןליװ םעטאג םוא ,עזיל —

 ןוז םיצ ךיז טדנעװ רע ןיא רעטאפ רענעריולראפ רעד טגאז
 ןײלײרפ .ךאז ןײד זיא םע ,םנאה - .ןאט ןטםנרע ןא ןיא
 .ןדניװשראפ זיוה םעד ןופ ןטםלענשמא יװ זומ רעקיטם ןאפ

 ? ןענאטשראפ
 טײהנגעלעג א ןפעג רימ טעװ ריא ןעװ ,סיװעג —

 ...!יצרעד
 .רעטומ יד םיוא׳טיירש — ן ץלא זיא סאד ןוא _

 ? ןוט רע לאז סאװ ,ןליװ םעטאג םוא רעבא —
 םזןד ןב^ה םאװ ,יד ן ןעמאזוצ ריא טימ טייג רע —

 / טשינ םײה ןייק םיא ןיא ןבוןה ,טכעװשראפ זיו.ד

 ?וטםוט םאװ ,עזיל —
 ׳ײלאב זיא דובכ ןײמ .ךאז ןײמ זיא סע .דער ךיא —
 רעיודאב ךיא .ןראװעג׳טרעטנא זיא זיוה ןײמ .ןראװעג׳טגיד

 !טשינ םע טטליפ וד סאװ ,רעײז

 ...זרעבא —

 ?רעבא םאװ —

 ודניק רעזנוא —
 ,טראװרעד ריד ןופ באה ךיא ורעמ טשינ זיא רע —

 ,דלוש ןײמ טשינ זיא םע .ךיא יװ ,ןליפרעד םע טםעװ וד זא

 רע סאװ ,דובכמוא םעד ראפ ןיז םעד טשינ טםאה וד סאװ

 ...!?נוא ףיוא טכארבעג טאה

 .דיירק יװ ,ןראװעגףיילב זיא ןאמ רעד

 !עזיל —
 זיא ןגיוא עריא ןיא ךיוא-?םיא טימ וטםטלאה ,אזלא —
 יז זיא רעגיט א יװ ,דלאװעג רעדנרידיצעד א טציא ןגעלעג
 סאד וליפא ,ןקוצראפ וצ ץלא עירופ ריא ןיא ןעװעג-טײרג

 זעביל ריא - טגאמראפ טאה יז םאװ ,עגיצנײא

 יוו ,ןראװעג-ךיילב זיא רע .טליפרעד םע טאה ןאמ רעד
 ,ןגיאור א ןיא ןון ןײ? וצ טעדגעװעג ךיז טאה רע .טנאװ יד

 :ןאט ןטסעפ א ןיא רעבא,



 373 טנורגפא םײב

 ,טגידײלאב ףיט רעטומ ןײד טםאה וד ,טנאזו -
 ריד 'טצװ יז יװ ,גנאל יוזן? ,ןטצברעביא רצטומ ןײד טסזומ

 זןײז׳לחומ טשינ

 טסגידײלאב ײ וןרצה טשינ סצ ןאק ךיא ׳םקי^מ —
 !רעמכאנ ךימ

 ףיוא קילגמוא ןא טלאז ריא ,ןזאל טשינ לעװ ךיא
 ׳רעכיז ןײז ןצנופעגקירוצ סקאמ טאה - !ןעגנערב זיוה םעד
 ןײק וצ לאז מע זא ,םעד ןגעװ ןרעלק ןזומ רימ - .טײק
 רע .ריא יװ ,ןרילראפ פצק יד טשינ ,ןעמוק טשינ לאדנאקם

 !ןריפםיורא זיוה ןופ רעקיטס ןן?פ ןײלײרפ זומ

 !טגאזעג ךיא באה ,ןעמאזוצ ריא טימ טײג רע ןוא —
 ןןטלאה טציא זיוה סאד ןאק םיא רעדא — ךימ

 טימעג טײצ עצנאגייד ךיז טאה רעכלעװ ,מנאה ראנ
 ןוא ךיזןטלאה וצ ,ןעװעמאה וצ טנעמארעפמעט ןוא סעכ ןײז
 ,ןכירקוצסיורא עיצאוטיס רעד ןופ זיא םע יװ ידכ ,ןעטנעפ
 ןופ טציא זיא ׳ןבאה וצ ץנעטסיזקע ןא ךיז ןוא ןעטאל ראפ
 עםיװעג א ןעװעג־דנ^טשמיא ראג זיא רע ךייא .םיורא דלודעג
 ׳סנײאצלא ןיוש םיא זיא םע ,ןצקנירט וצ טײקרעטיב סאמ

 י .ןעװעג

 באה ךיא ,טגאזעג ךיא באה םיװעג ,ךיא ײג פיװעג —
 ,ייא רימ זיא גנאל ןופ ןיוש .טנכערעג שרעדנא משינראג םע
 ראנ ,טרעטנא םע באה ךיא טשינ ,ןראװעג-טסואימראפ זיוה רע

 י "*י ןןנעל שתעבג־יל טימ רי^
 דאט טײקראבקנאד יד ס§ד וגבוי רעכערפ —
 רעד טגערפ ו ? ןבעל ןבעגעג ריד ןב^ה יימ פאװ ,ץל8

 .רעט^פ

 ןכלעװ ראפ ,ןבעל ןיא ןבעגעג רימ ריא טאה סאװ —
 ךימ טאה ריא םאװ ,םאד רשפא ז ןײז־ר^בקנ^ד ךײא לאז ךיא
 ןופ ןטאבעג יד ךיא ליװ םיוק רענא ? טכאמעג טסירק א ראפ
 טשיג ראנ וןגעגטנ^ ךיז ריא טלעטש ,ןריפסיוא הנומא ןײמ
 ראפרצד ,ךירנײה לקנא רעד ךימ טנרעל - וןײז טםירק ליפוצ
 יןידײ רעטגידײל^ב א ראפ ןעמונעגנןז ךיז באה ךיא לי װ
 ןבאה ןרעטלע עגידתוירזכא סאװ ,דניק גידלושמוא ןא כאה ךיא
 ב§ה ,טכןןרבעגנײרן? בוטש ןײמ ןיא ,ןפראװעג מ^ג רעד ףיוא
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 עבעלטםירק יד טשינ ,ןײנ ...טרעטנא זיו,ר רעײא טימרעד ךיא
 א ראנ ,ןבעגעג רימ ריא טא.ר ן3א,ר־3יל טנרעל םאװ ,הנומא
 ןבעל םעד ךרוד ןענאק ךיז לאז ךיא ןכלעװ טימ ,סאפ ןשלאפ
 ידפ ,ןעװעג־רײגמ ךיז ט^ה עמאמ יד יװ ,טקנופ .ןעלגומשכרודא
 ךימ ריא ש^יה יוזא ,דײ ןכײר א טימ ןפאהיהנותח ןענאק וצ
 יד זא ,טפיולגעג טאה ריא לײװ ,ראפרעד טשינ - טדמשעג
 ראנ - רעשידײ רעד ראפ רעםעפ זיא הנומא עכעלטםירק
 םאװ ,ןפעל ןיא ןײזירצמעװקאפ רימ לאז סע זא ,ראפרעד
 ךײא לאז ךיא ןכלעװ ראפ ,ןפעג וצ טאהעג רימ ריא טאה
 טאה זױלפ ןוא טעקאנ ?לדנאה ןוא לגומש ץוחא ,ןײז־ראפקנאד

 ...!טקישעג טלעװ רעד ןיא ךימ ריא
 ־ראפ טונימ יד ,גנױ רעכערפ וד ;םע ךיא גאז טציא —

 !?יוה רעזנוא וטםזאל
 ןפיג רימ טעװ ריא ןעװ _ ;טגאזעג ךײא פאה ךיא _ ״
 ,גנאל יוזא ,ןדניוושראפ טעװ ריא ןעװ ,עטיפ .טײהנגעלעג יד

 .ךײא ןופ רענײק טשינ ךיז טזײװאפ ,אד ןענעז רימ יװ
 - !זעמענ טשינ גנאל ריד ײפ טעװ םע ,ןפאה רימ -

 .פוטש רעד ןופ םיורא פײװ ןײז טריפ ןוא רעטאפ רעד טגאז

 טזאל טעניפאק סרעטאפ םעד וצ ריט רעד ןופ קםארט א

 .ןײלא ןסנאה
 ענײז ךרוד ןקארשרעד ,ןריולראפ רע טײטש טונימ א
 ,שיט־קיטשירפ םעד ףיוא טלאפ קילב ןײז .רעטרעװ ענעגײא

 ׳עננא ךאג טײטש ןםע עטרעצראפ-טשינ םאד ןכלעװ רעפיא
 קנילפ רע טײג ,טנאמרעד גגילצולפ ךיז טלאװ רע יװ .טלעטש
 עטײװצ א ,רעטופ טימ ןא-טרימש ןוא למעז א ןײא-דײנש וצ
 ךיז טנאיװארפ טימ טלאװעג טלאװ רע יװ לעטירד א למעז

 טימ ןשאט יד ןא ךיז רע טפוטש ,ןפעל ןצנאג ןפיוא ןגראזאפ
 יצ ןײרא םע טגארט ןוא אאקאק לכעלעש א ןא-טםיג ,גראװנסע

 ״ .רעמיצ ןיא ןעטאל
 .ןעגנילק שיגרענע ןא טרעהרעד רע טאה ראדיראק ןיא ^

 עכעלרעניא יד ןיא רעטומ רעד וצ טלײאעג ןפא,ד ןטםניד יד
 טראד ײז ןעמ ליװ סאד זא ,ןענאטשראפ טאה םנאה .ןרעמיצ
 ןעטאל טײהגגעלעג א ןפעג וצ םיא ידפ ,ןטלאהגײא גינייװעניא

 .ןריפוצםיורא זיוה םעד ןום
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 ענעשאװעגפא ןא ,ןוטעגנא ןענופעג ץוש רע טאה ןעטאל
 ךרוד ןעמרוטש עלא ןופ טנױשעג ןוא טצישאב ןםעזעג יז זיא
 ״רעדיב םײב עפאנאק רענירג רעד ףיוא טימעג ןגיאור ריא
 יד טשראב ןוא םאק ןייז טימ טמעקעג ךיז טאה יז ,שיטי׳רעיימ
 דלאב םיא טאה קילבנא רעגיאור ריא .לגיפש ןײז ןיא ראה
 ןעוועג־ראבקנאד זיא רע .דײרפ רעכעלדירפ טימ טקעטשעגנא
 .טשראב ןוא םאק ןײז טימ טמעקעג ךיז טאה יז לײװ ,ראפרעד
 -רערעײט זיא ,ןזיװעגםיוא םיא ךיז טאה ,עלעגיפש םאד ןוא
 ךיז ןיא טציא ןעגנולשעגנייא טאה םע לייװ ראפרעד ,ןראוועג
 ךיז ײב רע טאה גנושרעהאב רעטרעטםײמעג א טימ .םינפ ריא
 טימ זיא םע םאװ ,םעלא םעד ןופ ןעניוש וצ יז טכאמעגפא

 .ןעמוקעגראפ ןענירעד םיא

 זא ,טניימעג ןיוש ב^ה ךיא ,סע טםיב וד ,סנאה ,ךא —
 ...ךימ טזאלראפ ןוא רימ ןא ןםעגראפ ןיוש טסאה וד

 ךיז ןלעװ ײז זיב ,ןטראװ טזומעג ךאד באה ךיא .אי -
 _ ןןעגנערבטימ םאד ןענאק וצ ריד ידב ,ןביוהפיוא שיט ןופ
 ׳טלעטש ןוא למעז יד ןשאט ענײז ןופ םיוא׳טנדאל ןוא רע טגאז

 .ריא ראפ אאקאק לכעלעש םאד קעװא

 רימ טלעפעג ךעלטנגייא ,טםייוו .ריד קנאד ךיא ״א —
 ןא ,םעװקאב יוזא ץלא אד טסאה וד ,טוג רעײז ריד ײב אד
 ׳עג אד זנוא ןרעטלע ענײד ןטלאװ רשפא .רעמיצדאב ןגײא
 ןײלק^^אזא ןעמענראפ ראנ לעװ ךיא זא ,ײז גאז ?ןײז טזאל
 רעד ףיואי ןפאלש לעװ ךיא .עלעציפ אזא ,ןײלק יוזא טא ,טרא

 ...!םנאה ,ךא .טרעקראפ רעדא ,טעב ןיא וד ,עפאנאק
 .ןעװעג־טכע ץלא ראנ טלאװ םאד ןעװ ,ןעכטאל ,אי -
 .שלאפ־ןוא׳ליופ ץלא אד זיא ןייש םעד רעטניה ,וטםייװ רעבא

 .םײה״ןייק טשינ אד זיא זנוא ראפ ,ןעכטאל ןײמ

 םאװ ? טסנרע יוזא טםדער וד ? ןעד וטםכאמ םאוו —
 טגאז - ?ןרעטלע ענײד ןופ קעװא ךיוא ןעדוטםײג ?ןעד זיא
 א ץא ןכאז ראפ א ןײא ךיז טקאפ רע יװ ,טעז יז ןעװ ,יז

 .עקעט רענרעדעל

 סע מלעפעג .ןעמאזוצ ךאד ןעגנאלאב רים .סיװעג -
 זטשינ ריד ןעד
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 יוזא זיא םע ראנ ,םע טלעפעג רימ ,םנןןוד ,סיװעג —
 !גירעיורט

 רעײז זיא םע ,טרעקראפ .גירעיורט טשינרזןג זיא סע —
 ףעײג רימ םאװ ,ךעלקילג ןיב ךיא ,ריד'^ גאז ךיא .ךעלײרפ
 עגײמ ןופ ךיא ןוא עכעלטםירק ענײד ןופ וד ,ײז ןופ קעװא
 ןענעז ײז ןוא טשיג ןטסירק ןײק ןענעז ײז .ןרעטלע עשידײ
 ...!הנומא ןא ,טזןג א ןא ,ײז ןענעז ןדײה — טשינ ןדײ ןײק
 רימ .תודוםי ערעדנא ץנאג ףיוא ,ײנספיוא ןבײהנא ןלעװ רימ
 ,עטאל .ךעלקילג ןענעז רימ ןוא טנוזעג ןענעז רימ \גנױ ןענעז
 ,ךעלקילג טשינ ןעד וטםיב ז ןבעל רעזנוא ןײז טעוו ןײש יװ
 גידנעטש ןיוש ןלעװ רימ זא ,טכאמעג יוזזן ךיז טזןה םע םאװ

 ?ןעמאזוצ ןײז
 זןוט סאד רימ ןלעװ יוזא יװ רעבא .םנאה ,םיװעג —

 ןשטנעמ ליפיוזא .ןטעברא ןלעװ רימ ,טנוזעג ןענעז רימ —
 סע רימ ןעגאק םאווראפ ,טעברא טימ טיורב רעײז ןענידראפ

 ,לשמל ,ן^ק ךיא .גנוי ןוא קראטש ,טנוזעג ןיב ךיא ? ןוט טשינ
 גנוגיטפעשאב ןעגיפעג ךיא לעװ רשפא .ןליפש לדיפ ףיוא ךיוא
 רעדןז ,זיוהףראװ א ןיא ןײג לעװ ךיא רעדא .ןליפש ןײמ טימ
 טשינ רימ ןלאז םאװראפ .ןכוז ךיז גנוגיטפעשאב ערעדנא ןא
 ?ערעדנא יװ ןענידר^פ וצ ןבעל רעזנוא ףיוא דנאטשמיא ןײז
 ךאד טםנ״^ק וד וליפ יוזא טשינראג ךאד ןפראדאב רימ ןוא

 ?אה ,ןכאק
 ,טכאקעג םײהרעד ןיא גידנעטש באה ךיא זםיװעג —
 ןעמ .ןײג ןיקענזןמ םלא ךױא ן^ק ךיא ןוא ןעײנ ןאק ךיא ן!ןא

 .ןגאלשעגראפ לאמנײא ןיוש רימ םע טןןול
 !ביל ךיז ןבזןה רימ ןוא —

 ...!ביל ךיז ןבאה רימ ןוא —
 !ךעלרעה טסיב וד ,סנאה ,ךא —

 לעװ ךיא .ףלאדא רעטעפ א ך^נ ךיא באה ןאד ןוא —
 רעטשרע רעד ףיוא ןגראבםיוא זנוא טעװ רע ,םיא וצ ןייגנײרזן
 טשינ ןבאה םאװ ,אד ןענעז ןשטנעמ ליפיוו .ןבעל םוצ טייצ

 ?ףלאדא רעטעפ ןײק
 סאװ ,^ד ןענעז ןשטנעמ ליפיוו .טכער טםאה וד ,אי —

 ...!טשינ באה ךיא — ? ףלזןדא רעטעפ ןײק טשיג ןב^ןן
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 ךי7 ך8מ ,ןעכטאל ,אזלא וךיא יוו םיא טםאה וד ~
 ויא געװ רעד יצ ,ראדיראק ןיא ןקוקכאנ רוןנ ײג ךיא .גיטראפ
 לעפאב א ןראװעג׳ןבעגעג זיא גנונידאב רעד ,טםײטשראפ .ײרפ
 יד ףיוא־טנפע םנאה - וש־ש־ש .ןבעג וצ ״געװ ןעײרפ״. זנוא
 ביג טציא !אטשינ ױא רענייק ...״!טכיל ןירג״ ,אי — ריט

 ן ןעכטאל ,טנאה יד
 ערטסקע טאה םנאה .ןעװעג טשינ רענײק זיא ראדיראק ןיא
 ןלאז ןענירעד ײז ידכ ,ריט רעד טימ ןבעגעג־פאלק ןםיורג א

 ^טזאלראפ זיוה סאד טאה עלוםפ־הפירט םאד זא ,ןסיװ ןוא ןרעהרעד
 טגאז — !סאג רעד ףיוא עדײב רימ ןענעז טציא ןוא —
 רעד ןיא לדיפ רעד טימ שאט־רעדעל ןײז גידנטלאה ,םנאה

 .ןעטאל ןבענ טנאה
 .טכעלש יוזא טשינראג םע ןיפעג ךיא ,םאװ ומםײװ —
 — .עטאל טגאז — ו טלעטשעגראפ רעגרע ליפ רימ םע באה ךיא
 ןסאג יד ןיא גנאל יוזא ןײג ןעגאק רימ ,עדײב ןעגעז רימ
 ראפ ,ןלײא וצ טשינ ךיז ןבאה רימ ,ןליװ רימ ליפיװ ,םורא
 גנונעכער ןײק ןעמענײק ,ןבאה וצ טשינ ארומ ןײק םענײק

 ...ןבעגוצפא טשינ
 ?טנװגן ןעמוק טעװ םע ןעװ ,ןוט רימ ןלעװ סאװ רעבא ,אי —

 !טנװ§ וצ טײװ יוזא ךאג זיא סע רעבא —
 ןעמ טעװ ,ןגראז גאט ײב טשינ טעװ ןעמ ןעװ ,אי --

 !ףלאדא לקנא םוצ םוק .ןבײלב ןסיורדניא טכאנײב
 סע טוג יװ ,ךא זלקנא ןא ךאד וטםאה ןאד ןוא ,אנ —
 ,ןוטעג רימ ץטלאװ סאװ זףלאדא לקנא ןא טםזןה וד םאװ ,זיא

 זףלאדא לקנא ןײק טשיג טםאה וד ןעװ
 םעד ןא ןוטעגןעװעג עקאט רימ ןטלזןװ םאװ ,אי —

 ? ףלאדא לקנא
 וד ,ףלאדא לקנא זןבעל טסלאז וד ,ףלאדגן לקנא —
 ־עגנא ײז ןבאה — וסעלא רעביא ףלאדא לקנא זןבעל טםלאז
 דנאלשטײד ,דנאלשטײד, ןופ ןוגינ םעד טימ ןעגניז וצ ןביוה

 ״!םעלא רעביא
 ,ןרעװ.גירעיורט טלאװעג טשינ ןפוא םושב ןבאה ײז ,ןײנ
 רעד ןיא ןבעװנײרא ךיז טזאלעג טשינ ןפוא םושב ןבזןה ײו
 ײז רעביא ןפראװראפ וצ ןביוהעגנא ט§ה גראז יד םאװ ,ץענ
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 .גאט-םגנילירמ רעירם 8 טעמפ ,רעגינוז א ןעװעג זיא גאט רעד
 גיטכיצ ןעװעג ןענעז ןםאג יד .ןעװעג-טלאק טשינראג זיא םע
 ךיז ןאק ןעמ .טײקגיטכיל טימ ןםאגאב ,עטײרב ,טמיורעגפיוא
 ךאנ זיא טנװא םוצ .ןעײרדמורא ןםזןג יד ןיא גאט ןצנאג $
 ײז ןאק רענײק ,ןעמאזוצ עדײפ ײז ןענעז ןאד ןוא \ טײװ יוזא
 ןיוש ייז ןלעװ גידנעטש ,גידנעטש .ןםײררעדנאנופ רעמ טשינ
 ,ןעז טשינ ןלעװ ןשטנעמ ןעװ ןוא .לםקא־ײב׳לםקא ןײג

 קנאב רעד ףיוא ןטראג ןיא ,ןעמעננא טנעה יד ײב ךיז ײז ןלעװ
 8 ןוא ,ןעמאזוצ ןײז ײז ןלעװ טנװ§ ןיא .ןשוק ךיז ײז ןלעװ
 ןוא ,ךיוא ןגראמרעביא ןוא ,ךיוא ןגראמ ןוא ,טכאנ עצנאג

 ...ןיוש גידנעטש ןוא ,ןיוש גידנעטש
 יד ןוא ,ײז ןופ ןעגנוזעגםיורא טאה דײרפ עכעלטנגױ
 ןוא גראז ןופ ןעלפענ עלא ןוז א יװ טזןה דײרפ עכעלטנגױ
 ,ןענירעצ ,ײז ףיוא ןפראװ ךיז טװאורפעג ןבאה םאװ ,טיונ

 טגײלעגפיורא תוגאד עלא ײז ןבאה ןאד ןוא .ןבירטעצ ,ןסירעצ
 לקנא ןא אד זיא סע זא ,זיא טוג יװ .ףלאדא לקנא ןפיוא

 ןטלעװ רעד ףיוא ףלאדא
 מ ,ףלאדא לקנא זןפעל טםלאז וד ,ףלאדא לקנא —
 ףלאדא לקנא זןבעל טםלאז וד ,ףלאדא לקנא זןבעל טםלאז

 ...וםעלא רעביא ףלאדא לקנא זסעלא רעביא
 ןעמוקעגנא ײז ןענעז ״ףלאדא לקנא״ גנאזעג ןטימ יוזא
 לדיפ רעד ןוא לקעפ ןטימ ןוא .עעלא-םאדנעטשריפרוק רעד ףיוא

 גריט ןײז ןיא ןזיװאב עדײב ךיז ײז ןבאה
 ןףלאדא לקנא ,אד רימ ןענעז אד —

 טרעהרעד ןוא ןעזרעד ײז טאה ףלאדא לקנא רעד ןעװ רעבא
 .ןראװעג-גירעיורט ןוא -טסנרע רעײז רע זיא עטכישעג רעײז ןופ
 טלאװ רע ןוא ,ןינע רעטאקילעד א רעײז זיא םאד ,אי
 טשינ טלאװ רע .קסע םעד ןיא ןשימנײרא טלאװעג טשינ ךיז
 יד רעטעפש לאז ןעמ רעכלעװ בילוצ ,ךאז ןײק ןוט טלאװעג
 ,עטאל ,יז .ןײז׳גיטכיזראפ רעײז זומ רע .םיא ףיוא ןגײל דלוש
 דײר ןײק ןאק ןבעלנעמאזוצ ןײג ןגעװ .גירעילופ טשינ זיא
 ״טנא םיורעד ןטײקכעלמענעגנאמוא ךיז ןענאק סע ,ןײז טשינ
 ,עגיצנײא םאד .ןבאה׳הנותח טשינ ןענאק ײז לײװ ,ןעלקיװ
 ןײגקירוצ לאז ,עטאל ,יז זא ״זיא ןטארעג ײז טלאװ רע סאװ
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 ןיוש רע טעװ ,ןסנאיד ,םיא ןוא ,ןטעב׳הליחמ ןיוא קעטלע י־ף וצ
 יװ םעדכאנ ,ןכײלגסיוא ןרעטלע יד טימ ךיז לאז רע זא ,ןעז

 ...ןגיאוראב ךיז טעװ ץלא ןוא ,םײידרצדניא ןײז טעװ לדײמ םאד
 יז זא ,ןײא טשינ ןעד רע טעז ,ןליװ םעטאג םוא רעבא
 םע טעװ ,סנטשרע .ןרעטלע עריא וצ ןײגמײהא רעמ טשינ ןאק
 לעװש רפד רעביא רעמ יז ןלעװ ײז ,ןבאה טשינ הלועפ ןײק
 ,ןםאלשראפ ריט יד ריא ראפ טכאנײב ןבאה ײז ,ןזאל טשינ
 רעביל יז טעװ ,סנטײװצ ןוא .טזאלעג־רקפה םאג רעד ףיוא יז
 יד וצ רעדײא ,ןײגםיוא רעגנוה ןוא טלעק ןופ סאג רעד ףיוא
 ׳קירוצ ןלעװ יז ןלעװ ײז ןעװ וליפא ,ןײגוצקירוצ ןרעטלע

 ...!ןעמענ
 רעד ףיוא ןעמאזוצ ריא טימ רע טעװ ,ךעלדנעטשראפ ןוא

 .״ןײגםיוא רעגנוה ןוא טלעק ןופ סאג
 א ןופ ץראה א ןכאמ טזומעג ךיז טאה ףלאדא לקנא
 עדעי ײז ןיא ,ןגאזוצפא ןבעל סאד ןשטנעמ עגנױ יד ,ןלזג
 ןיוש זיא רע ,ןוט טזומעג םע טאה רע .ןשעלוצסיוא גנונעפאה
 ןעװ זא ,ןאפעלעט ןכרוד דעדורב ןײז ןופ ןראװעג״טנראװעג
 רעטאפ רעד סאװ — ןדנעװ ףליה ךאנ םיא וצ ךיז טעװ סנאה
 םיואכרוד טשרע םוצ םיא רע לאז — טנכערעגםיוא םע טאה
 ,ןשטגעמ עגנױ יד ןקערשפא ךרוד ןקריװ וצ ןעז ןוא ןגאזפא
 ןײגקירוצ לאז יז .ןבעגפיוא ״טײקשיראנ״ םאד ןלאז ײז זא
 רע זא ,וצרעד ןעגנערב ןםנאה ןוא ןרעטלע עריא וצ םײהא

 .ןטעב-הליחמ רעטומ ןײז ײב לאז
 ןטלא םעד ראפ ןינע רעטכײל ןײק ןעװעג טשינ זיא םע
 -אב ףלאדא שטאכ םיראװ .ןריפוצםיוא עיסימ עגיזאדיד רוחב

 ראפ טאהעג שיגדנעטשראפ ןוא שינעעזנײא ראג טאה רעמײהנעד
 ׳עגפא ןבצל ןײז טלאװ רע עכלצװ ראפ ,קרצװרצטסײמ עטיוט
 יד רעבא ןבאה — ,גנוטכינראפ ןופ ןצישאב וצ ײז ,ןבצג
 צטאל ענײש יד טפיוהרעביא ןוא) ןשטנעמ צגנױ עגידעבעל
 ץראה ןײז יוזא (םינפ ןגיטכיל ןוא ראה צנעדלאג צריא טימ
 ,ןא קילבגגיוא ןטשרע ןופ קילג ןכצלטנגױ רצײז טימ ןעגנאפעג
 טשינ ידב ,טיונ ןופ ןצישאב וצ ײז ןעװצג׳טײראב טלאװ רע זא
 םיורא׳טלארטש םאװ ,טײקגיאור צשיגאמראה יד ןרעטשעצ וצ
 יװ רעגיצניװ טשינ ,ןעטאל ןופ דעפרעק ןטמעדןפעו־טוג ןופ
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 ,קילג םעד טימ טקיװקעג ךיז טאה רע ...דליב א םראונער ןופ
 טשינ ישטבעמ עגגװ ענײש ײװצ יד ןופ םיורא׳טלארטש םאװ
 .ענאמ א רעדא אראק א טימ ךיז טקיװק רע יװ רעגיצניװ
 ,גנונעפאה רעגיצנײא רעײז ןופ גנורעטעמשעצ רעד ײב ,רעבא טציא
 ןופ קילבנא םײב ,רעטרעװ ענײז טימ ןוטעגפא טאה רע םאװ
 ערעײז ףיוא טגײלעג ךיז טאה םאװ ,ןקלאװ ןגירעיורט םעד
 ןײז יוזא םיא םאד טאה ,ייז ןעמענפיוא ןטלאק ןייז ךאנ רעמינפ
 קילבנגיוא םעד ^ ןיא וליפא זיא רע זא ,טרירעג ץראה
 ׳רעטםײמ עטיוט ענייז ןופ םענײא סימ ןרעפפא וצ ןעװעג׳גיאעפ
 ׳וצקירוצ יבא ,טנאװ רעד ףיוא ןעגנעה טאה רע םאװ ,קרעװ
 עגנױ יד ןופ רעמינפ יד ףיוא דײרפ עשינאמראה יד ןפור
 ןעװעג זיא םאד .םיא ראפ ןענאטשעג ןענעז עכלעװ ,ןשטנעמ
 רצטלא רעד .ןבעל ןײז ןיא שינעעשצג ךעלנײװעגרעםיוא ןא
 ׳רעביא טאהעג ןבעל ןראפ ןליפעג ענײז טאה רעכלעװ ,רוחב
 יוזא מעד ךרוד זיא ןוא קרעװ־טםנוק עטקארטםבא ףיוא ןגארטעג
 טשינ שוח ןטםדנימ םעד טאה רע זא ,ןראװעג׳טרענײטשראפ
 ןופ ךאד טציא זיא — גנובעגמוא רעגידעבעל ןייז ראפ טאהעג
 רעד ןופ ןגירשעגםיורא טאה םאװ ,ײרשעג ןגידלפאצ םעד

 יוזא ,ןשטנעמ עגנױ ײװצ יד ןופ טײקליטש רעטרעטעמשעצ
 סע יװ ,ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע זא ,ןראװעג׳טלסײרטעגפיוא
 ןופ םרח א ,ןעמונעגפארא ןגיוא עניד ןופ דנאב א רעװ טלאװ
 ןופ ןעװעג׳טרירעג זיא רעלמאז׳טםנוק רעד ןוא .ןליפעג ענײז

 •ראפ םאד ןענופעגקירוצ טאה רע םאװ ,םעד בילוצ ,ןײלא ךיז
 .ןשטנעמ עגידעבעל ראפ ליפעג ענעריול

 —!ןעמענ טשיב ךאד סע ריא טפראדאב שיגארט יוזא —
 טקרעמאב ןוא רעטרעװ עכעלדנעטשראפמוא רעלמאז רעד טמורב
 טציא טשרע טזןה רע םאװ ,עיםימ יד טרעטשעצ רע יװ ,טשינ

 .טריפעגסיוא דנעצנצלג יוזא

 ןלעװ ,ןפלעה טשינ זנוא טםליװ וד ןעװ ,לקנא ,אי —
 ,גאט׳ןטוג :עטאל ,םוק .ןעניפעג געװ ןרעדנא ןא ןזומ רימ

 .לסקא םײב ןעטאל ןא טריר ןוא סנאה טגאז — !לקנא

 זםנאה ,ראװ׳טשינ :טײצ ךאנ רימ ןבאה טנװא זיב —
 .ןצניפעג סעפע ןיוש רימ ןלעװ טנװא זיב .אי ,א —
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 ןיא ןלעװ רימ ,ם^ק .ךאג ךיא םאה עפאק א ףיוא ,םלאפנדעי
 !ןײג זיוה-עפאק

 !גאטימ ףיוא טלאהאפ רעסעפ םאד ,ןײנ —
 רעד ןפיולוצכאנ ןעמוקעג ײז זיא פערט יד ףיוא רענא

 .לקנא

 ךאד ריא טנאק ,סלאפנדעי .קירוצ ךאד טמוק רעפא —
 ןיוש טפיוהרעביא ריא טאה .ןעקגירט ײט עםאט א רימ ײב
 סעיע ןײג לעװ ךיא ,ןביוא אד טראװ ? ןפעגעג םעפע

 .ןעגנערב
 ןבאה ,ךיא ןוא עטאל ,רימ .קנאד ךיא ,לקנא ,ןײנ —
 החפשמ רעצנאג רעד ןום וד ןטםגיצניװ םוצ זא ,טנײמעג

 .ןטלאה זנוא ראפ ןוא ןײטשראפ זנוא טסעװ
 ערעדנא יד ןעװ ,ןיוש ךיא ײטשראפ ,ןײטשראפ ,אי —
 טשינ ךיא ב^ה ,םנגירעביא .ןײטשראפ ןלעװ ראנ םע ןלאז

 !טסנרע יוזא ךײא ײב זיא סע זא ,טםואװעג
 ? ןעד וטסנײמ יװ ,ךא —

 טנעז ריא זא ,ךיז וצ ןבעלק יוזא טעװ ריא זא —
 ןעװ !אי ,ונ !טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןײגוצסיוא עדײב טײראב
 ינוה ןופ !שרעדנא םעפע זיא ,ךײא טימ טײװ יוזא טלאה םע
 ףיורא-טמוק .ןײגסיוא טשינ ךאנ ריא טפראדאב טלעק ןוא רעג

 ןןביוא
 •לי1 ענײז ןופ טנאװ רעד ײב רעלמאז רעד זיא גנאל
 עטיוט םעכלעװ ,ןגאלשעג ךיז העד רעד ןיא ,ןענאטשעג רעד
 .עגידעבעל יד ראפ ןרעפפא וצ גנולמאז ןײז ןופ קרעװ־טםנוק
 םענײלק םעד ,ןבעגקעװא טשינ רע טעװ אראםיפ םעד ,ןײנ
 ?אורקאלעד ןטפאהלפײװצ םעד .אראק טשינ ראג ,ןײנ ?אראק
 טלעג ןײק ראנ ,רעטכע ןא זיא רע זא ,רעכיז זיא רע ,אי
 ךיז רע ןאק םעימאד יד טימ .ןבעג טשינ ףיורעד ייז ןלעװ
 -גנע םעד ןופ טדערעגפא ןיוש .ןדײש טשינ גאט ןײא ףיוא
 ׳ײצ יד טעװ רע — רע טמײװ טציא ,אי !ןאטגנינאב רעדנעל
 ןופ ןקור רעד :טשינ אגעד ,ןײג !ןרעפפא אגעד ןופ גנונעכ
 ןלאפעג זיא לרוג רעד ...!גיטראסיורג זיא עצינטעלאב רעד
 לעטםאפ ןראברעדגואװ א ןוא אסאקיפ ןופ גנונעכײצ א ףיוא
 ,טײקטינעג א טימ ,דניװשעג ײז טאה רע .קערטול-זולוט ןופ
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 ראפ יד ,טפאשעגנײא קיטקארפ ןראי ךדוד ךיז טאה רע םאװ
 יראג ײז טאה ןעמ זא ,טקעטשעג קאר םעד רעטנוא רעדליפ

 .ןעזעגנזן טשינ
 ךיא ןעװ .קירוצ דלאנז םוק ךיא ,אד ראג טראװ ריא —
 סעפע ךײא לעװ ךיא ,טשינ טפיולטנא ,לםיבא ךיז םיוזראפ
 ייט לײװרעד טנ^ק ריא .ןעמוקקירוצ ןײמ ײב ןגאז וצ ןבאה

 .ןעגנערבטימ ךיא לעװ רעקוצ ,ןכאקפיוא ךיז
 ;טםעפ ףיוא טפיוקראפ טשינ רעדליפ יד דע טאה ךאד
 טאה ןוא רעלדנעה׳טםנוק םײפ טזאלעגרעפיא ראנ ײז טאה רע

 .ןעמונעג טלעג ףיורעד
 -כרוד טײצ רעטשרע רעד ףיוא ריא טאה אד ,אזלא —
 -נוא רעפא — .ןפעגעג טלעג םאד ײז רע טאה - :ןעמוקוצ
 •>זיא םאד יוא ,טלעג סאד ריא טמוקאפ ןעגנוגנידאפ ײװצ רעט
 סאד ןףליה טמוקאפ ריא ןענאװנופ ,ןםיװ טשינ ראט רענײק
 ףיוא ןא רע טזײװ - ,ענײלק יד — :עטםגיטכיװ יד ,עטײװצ
 - וד ןוא ןײז טאנאיםנעפ־עילימאפ ןײא ןיא זומ — ,ןעטאל
 ״עג סאג ןײא ףיוא ךיז ןענאק ןטאנאיםנעפ יד .ןטײװצ א ןיא

 ?ןענאטשראפ .זיוה ןײא ןיא טשינ ןפוא-ןיאפ רעפא ,ןעניס
 <*גנײא רעטכײל ײז ןענעז גנידאפ ןטשרע םעד ףיוא

 ...ןטײװצ םעד ףיוא יװ ,ןעגנאנ


